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RESUMO 

 

O tema sustentabilidade tem sido bastante discutido nas últimas décadas, principalmente 

em relação a soluções que buscam uma maior longevidade aos recursos naturais existentes 

no planeta. Ao mesmo tempo, outra questão também importante é a constante evolução da 

Tecnologia da Informação (TI), o que resulta em um grande impacto ambiental. As 

universidades, assim como qualquer outra instituição, geram impactos no ambiente, seja 

oriundo de TI ou de qualquer outra natureza. Neste sentido, um dos conceitos que podem 

ser introduzidos na busca por sustentabilidade na universidade é o de TI Verde. Assim, este 

trabalho possui o objetivo de propor uma abordagem para a possível implantação de TI 

Verde em universidades levando em consideração as práticas e abordagens já existentes e 

apresentadas pela literatura disponível em bases de dados selecionadas. Esse modelo foi 

criado a partir de um estudo de escopo e construção de um framework conceitual. O 

resultado alcançado foi o framework conceitual proposto chamado Processo de Adoção a TI 

Verde no Ensino Superior (PROATIVES), baseado em três principais constructos: Contexto, 

Prontidão e Adoção. 

 

Palavras-chave: TI Verde; TIC Verde; Computação Verde; Universidade Sustentável. 

 

  



COSTA JÚNIOR, N. D. Green IT Adoption Approach Proposal for a Sustainable 

University. 81p. Masters Dissertation, Federal University of Goiás - Catalão 

Regional, Catalão, GO. 2019. 

 

 

ABSTRACT 

 

The sustainability theme has been widely discussed in the last decades, especially in relation 

to solutions that seek a greater longevity to existing natural resources on the planet. At the 

same time, another important issue is the constant evolution of the Information Technology 

(IT), which results in a great environmental impact. Universities, like any other institution, 

have impacts on the environment, whether from IT or otherwise. In this sense, one of the 

concepts that can be introduced in the search for sustainability in the university is Green IT. 

Thus, this dissertation aims to propose an approach for the possible implementation of 

Green IT in universities considering the practices and approaches already in existence and 

presented by the available literature in selected databases. This model was created from a 

scoping study and the construction of a conceptual framework. The result achieved this was 

the proposal for the conceptual framework Green IT Adoption Process in Higher Education 

(GITAPHE), based on three main constructs: Context, Readiness and Adoption. 

 

Keywords: Green IT; Green ICT; Green Computing; Sustainable University. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Sustentabilidade é um tema fruto de bastante discussão nas últimas décadas, 

principalmente em se tratando de soluções para uma maior longevidade dos recursos 

naturais existentes, tais como: biocombustíveis (HIMMEL et al., 2007), sistemas sócio 

ecológicos (OSTROM, 2009), produção sustentável (TURNER, 2004), agricultura 

sustentável (TILMAN et al., 2002), entre outras soluções (FOLEY et al., 2011). 

 Ao mesmo tempo em que as universidades possuem um papel fundamental na 

disseminação destes conceitos, Jabbour (2010) ressalta que elas, assim como qualquer 

outra instituição, geram impactos socioambientais. Nesse sentido, Alshuwaikhat e Abubakar 

(2008) abordam a ideia de universidades sustentáveis e apontam que, para um campus 

universitário ser sustentável, ele deve ser saudável, ter economia próspera, conservar os 

recursos naturais e promover estes valores para a sociedade. 

Outra questão também latente é a constante evolução da Tecnologia da Informação 

(TI), o que, entre outras coisas, resultam em um grande volume de lixo eletrônico e maior 

consumo de energia para processamento dos sistemas de informação. Isso se agrava com 

a questão da obsolescência programada, o que aumenta ainda mais os possíveis impactos 

ambientais gerados pela TI. 

Assim, um dos conceitos que podem ser inseridos na busca por universidades 

sustentáveis é o de TI Verde, ou Green Information Technology (Green IT), que, segundo 

Murugesan e Gangadharan (2012), é um termo abrangente e se refere a tecnologias, 

sistemas de informação e práticas ambientalmente corretas. 

Como as universidades, de forma direta e indireta, lidam com a tecnologia da 

informação em suas atividades do cotidiano, é possível utilizar os conceitos de TI Verde 

para o desenvolvimento de um campus mais sustentável. Assim, o fato de a TI Verde ser 

implementada no cotidiano da universidade pode servir de exemplo ou incentivo para os 
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mais diversos tipos de organizações, além de conscientizar os futuros profissionais que 

estão em formação. 

É possível esperar, portanto, que as práticas de TI nas organizações sejam 

moldadas futuramente pela consciência dos estudantes em relação a TI Verde. Para isso é 

importante que essas ações sejam aplicadas nas universidades, seja pela conscientização 

da comunidade acadêmica, gestão de energia, descarte adequado de lixo eletrônico e até 

mesmo pela contratação de fornecedores com selos verdes (DIAS et al., 2013). 

 Essa mudança de consciência passa diretamente por ensino, pesquisa e extensão 

na área de TI Verde, de forma que é necessário também capacitar professores, técnicos e 

as próprias instituições sobre a importância e a prática de sustentabilidade na TI. Assim, é 

possível aperfeiçoar o desenvolvimento do conhecimento acadêmico, identificando 

mecanismos, metodologias e/ou práticas que facilitem a compreensão e difusão destes 

conceitos também no âmbito empresarial. 

Porém, segundo Evangelou e Pagge (2015), existe um número muito limitado de 

institutos acadêmicos que se propõem a desenvolver pesquisa em nível de pós-graduação 

nessa área, de forma que os autores propõem a implementação de cursos relacionados ao 

tema tanto no nível de mestrado quanto de doutorado, além de seminários, workshops etc. 

Além disso, Bandi, Bose e Saxena (2015) entendem que a TI Verde está em um 

estágio inicial na literatura e tem enorme espaço para contribuição, de forma que os 

pesquisadores precisam ir além dos conceitos sobre TI Verde e se concentrar também em 

fatores como adoção, implementação e práticas relacionadas. 

Este trabalho faz parte de um projeto maior, chamado ‘Proposta de Abordagem 

Integrada para Alcance de Universidades Sustentáveis: Incorporação de Conceitos e 

Atividades de Green IT’, o qual possui o objetivo geral de incorporar conceitos e atividades 

afins a TI Verde para ampliar uma abordagem integrada e desenvolver universidades 

sustentáveis. 

 Diante do cenário apresentado, o objetivo geral deste estudo é propor uma 

abordagem para implementação de TI Verde em universidades levando em consideração as 

práticas e abordagens apresentadas pela literatura disponível em bases de dados 

previamente selecionadas. 

Já os objetivos específicos são: 

• Mapear o cenário relacionado a TI Verde; 

• Identificar e selecionar estratégias, práticas e políticas de TI Verde aplicadas a 

universidades; 

• Identificar e selecionar outras abordagens de TI Verde e sustentabilidade 

aplicadas a universidades que contribuam para elaboração dessa proposta; e 
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• Elaborar um framework que auxilie na implementação de TI Verde em 

universidades. 

 Por fim, este trabalho foi estruturado em seis capítulos, organizados da seguinte 

maneira: 

• Capítulo 1 – Introdução: contextualização do tema, justificativa e apresentação 

dos objetivos geral e específicos; 

• Capítulo 2 – Revisão bibliográfica: apresentação dos conceitos de TI Verde, 

práticas e estratégias relacionadas a TI Verde e frameworks que trataram TI 

Verde e sustentabilidade na universidade, individualmente e em conjunto; 

• Capítulo 3 – Metodologia de pesquisa: apresentação dos métodos e técnicas 

utilizados para realização da pesquisa tendo como pilares o estudo de escopo e a 

construção de um framework conceitual; 

• Capítulo 4 – Construção do framework conceitual: apresentação detalhada das 

fases da metodologia aplicada no estudo; 

• Capítulo 5 – Análises e discussões do framework construído: discussões sobre 

os conceitos inclusos no framework elaborado, detalhamento de cada um deles e 

suas implicações teóricas e práticas;  

• Capítulo 6 – Conclusões do trabalho: principais resultados, limitações da 

pesquisa, contribuições do estudo e futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

Neste capítulo foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos principais conceitos 

relacionados a TI Verde, sua aplicação em universidades e alguns frameworks que abordam 

tanto a questão da adoção a TI Verde quanto a questão da sustentabilidade em 

universidades. 

O capítulo é dividido da seguinte forma: a seção 2.1 aborda o conceito de Tecnologia 

da Informação Verde; a seção 2.2 trata algumas práticas e estratégias de TI Verde; e a 

seção 2.3 os frameworks para universidade sustentável e TI Verde. 

 

2.1 O conceito de Tecnologia da Informação Verde 

 

 Segundo Bose e Luo (2011), a Tecnologia da Informação Verde é originada de um 

movimento ecologicamente correto em direção a estratégias e políticas organizacionais e 

nacionais mais eficazes e eficientes em todo o mundo. Murugesan e Gangadharan (2012) 

apontam que a TI Verde abrange três dimensões: o desenvolvimento e uso de dispositivos 

efetivos de hardware, software e sistemas de informação com impacto ambiental mínimo; o 

uso da TI para suportar outras iniciativas ambientais; e o aproveitamento da TI na 

conscientização para promover iniciativas sustentáveis. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também 

propõe uma estrutura de TI Verde sob a perspectiva de três tipos de impactos da TI (OECD, 

2010): impactos de primeira ordem, que envolvem efeitos diretos, positivos e negativos, 

devido à existência física de bens e serviços de TI; impactos de segunda ordem, que 

surgem a partir de aplicações de TI que reduzem os impactos ambientais em atividades 

econômicas e sociais; e impactos de terceira ordem, relacionados a mudanças 

comportamentais, de processo e outras questões não tecnológicas. 
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Murugesan (2008) aponta que a TI Verde também se esforça para alcançar a 

viabilidade econômica e melhorar o desempenho e uso dos sistemas, respeitando as 

responsabilidades sociais e éticas. Assim, a TI Verde inclui as dimensões da 

sustentabilidade ambiental, a economia da eficiência energética e o custo total de 

propriedade, que inclui o custo de descarte e reciclagem. 

O trabalho de Viaro (2011, p. 70) apresenta, a partir de uma revisão bibliográfica 

aprofundada, uma definição para TI Verde: 

 

TI Verde pode ser compreendida como um conjunto de estratégias, práticas e 

políticas que envolvem sistemas de informação, infraestrutura em TI, bem como a 

aquisição, uso e descarte de bens em TI, com o objetivo de trazer resultados 

econômicos e ambientais para as organizações. 

 

 Outros trabalhos também desenvolveram suas definições sobre o que é a TI Verde. 

Bose e Luo (2011), por exemplo, apresentaram a ideia de utilização dos recursos de TI de 

maneira eficiente e com boa relação custo-benefício. Murugesan (2008) complementa com a 

importância do ciclo de vida dos componentes, definindo a TI Verde como o estudo e a 

prática de projetar, fabricar, usar e descartar dispositivos e sistemas de TI. Molla, Cooper e 

Pittayachawan (2011) ainda destacam a importância dos componentes humanos e 

gerenciais neste processo. 

 A TI Verde pode ser enxergada sob duas óticas: aplicações de TI essencialmente 

verdes, reduzindo os impactos negativos diretos no meio ambiente; e a utilização da TI em 

benefício do meio ambiente, com efeitos indiretos, apoiando outras iniciativas para redução 

de impactos negativos (FAUCHEUX; NICOLAÏ, 2011; JENKIN; WEBSTER; MCSHANE, 

2011). 

Murugesan (2008) classifica a TI Verde abrangendo várias áreas e atividades 

focadas, incluindo: 

• Projeto para sustentabilidade ambiental; 

• Computação com eficiência energética; 

• Gerenciamento de energia; 

• Design, layout e localização do data center; 

• Virtualização de servidores; 

• Descarte e reciclagem responsável; 

• Conformidade regulatória; 

• Métricas verdes, ferramentas de avaliação e metodologia; 

• Mitigação de riscos relacionados ao meio ambiente; 

• Utilização de fontes de energia renováveis; e 
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• Rotulagem ecológica de produtos de TI. 

Portanto, é possível entender que TI Verde se trata de um conjunto de estratégias, 

práticas e políticas voltadas a tecnologia da informação sustentável. Isso pode acontecer 

com a redução de impactos a partir da própria infraestrutura e dos sistemas, além da 

utilização dessas tecnologias com o objetivo de atingir a sustentabilidade. Para que isso 

aconteça existem diversas abordagens possíveis nos mais diversos níveis de ciclo de vida 

dos componentes de TI (projeto, fabricação, uso e descarte) e na parte de gestão 

organizacional e governança. 

 

2.2 Práticas e estratégias de TI Verde 

 

A adequada sustentabilidade, segundo Mansur (2011), produz simultaneamente uma 

variedade de benefícios que vão além da questão ambiental. Isso porque gera um 

aprendizado profundo sobre o negócio, o que suporta uma redução de custo unitário de 

produtos ou serviços produzidos, maior produtividade, entre outras vantagens. 

 Muitos estudos buscam a conexão entre as boas práticas de TI e essas boas 

práticas ambientais. Alguns são voltados para a parte estratégica, como os trabalho de Wati 

e Koo (2011) e Hudiarto, Putri e Argogalih (2016), que desenvolveram um Balanced 

Scorecard (BSC) para TI Verde, uma ferramenta estratégica que integra questões 

ambientais com a tecnologia da informação e é composto por métricas para gerenciar os 

ativos tangíveis e intangíveis deste setor. 

O BSC é um sistema de gestão que busca capturar, descrever e transformar a 

estratégia de uma empresa em objetivos, metas e iniciativas de fácil entendimento e 

abrange quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado 

(HERRERO, 2005). Para o desenvolvimento do BSC para TI Verde, Wati e Koo (2011) 

fornecem uma série de recomendações, entre elas a incorporação desta ferramenta com 

outros sistemas de gestão ambiental. 

 Outro estudo que aborda mais especificamente a questão das métricas em TI Verde 

é o de Kipp et al. (2012), que definem quatro camadas de indicadores de desempenho com 

o objetivo de economizar energia, eliminar redundância de aplicativos, além de exploração 

de infraestruturas de middleware e processamento. 

 Em relação a abordagens mais integradas, que envolvem diversas perspectivas, 

pode ser citado o estudo de Muladi e Surendro (2014), que desenvolveram um modelo de 

avaliação da prontidão organizacional para adesão a TI Verde, levando em conta quatro 

dimensões de transformação dos negócios: economia, tecnologia, processo e pessoas. 

O estudo consistiu em duas etapas: desenvolvimento de uma matriz que determina a 

abordagem apropriada para implementação de TI Verde e elaboração dos fatores de 
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prontidão para isso. Foram definidos sete fatores de prontidão estratégica, seis de prontidão 

tecnológica, quatro de processo e quatro de pessoas. Muladi e Surendro (2014) ainda 

propuseram um estudo futuro que incluía indicadores para cada fator de prontidão. 

Também é possível investigar uma implementação já realizada para avaliar o grau de 

adesão às práticas de TI Verde. Foi o que fizeram AlHarbi, Kor e Pattinson (2016) em uma 

universidade do Reino Unido. Foram examinados as dificuldades e os benefícios dessa 

implementação, além de questões como minimização do consumo de energia e gestão de 

resíduos eletrônicos. 

Dentre as recomendações do estudo, podem ser citadas: adoção de serviços para o 

armazenamento em nuvem, utilização eficaz de energia no centro de dados, estratégias 

para gerenciamento de carbono, políticas para impressão de papel e conscientização para 

mudança de comportamento de consumo dos recursos naturais. 

Dias (2015) também estuda a relação das universidades com essas práticas 

sustentáveis. No seu trabalho, a autora inter-relacionou a adoção dessas práticas às 

crenças ambientais dos gestores responsáveis e às pressões institucionais, através de 

alguns macro e micro fatores. 

Uma das constatações deste estudo foi a falta de informação e conscientização em 

relação à adoção de práticas de TI Verde, além de falta de comunicação entre a sociedade 

e as instituições de ensino superior. Também foi identificado que poucos gestores seguiam 

instruções normativas para ações de práticas sustentáveis, já que elas funcionam apenas 

como sugestão. Isso acaba demandando maior atenção da comunidade acadêmica em prol 

desta normatização e das práticas resultantes. 

 

2.3 Frameworks para Universidade Sustentável e TI Verde 

 

 Na literatura atual já é possível encontrar alguns modelos que abordam o tema 

universidades sustentáveis e tecnologia da informação verde. Alguns buscam integrar 

perspectivas e/ou práticas institucionais, enquanto outros abordam mais a questão de 

adoção do indivíduo a boas práticas que busquem sustentabilidade. 

 

2.3.1 Framework para Universidade Sustentável 

 

As premissas adotadas por Alshuwaikhat e Abubakar (2008) são de que as 

universidades, hoje em dia, podem ser consideradas como pequenas cidades devido ao seu 

grande tamanho, população e as mais variadas atividades complexas que ocorrem nos 

campi. A poluição e degradação causada pelas universidades através do consumo de 
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energia e material durante as atividades de pesquisa, ensino e extensão podem ser 

consideravelmente reduzidas a partir de medidas técnicas e organizacionais. 

Assim, os autores elaboraram um modelo que trata da integração entre os conceitos 

de sustentabilidade e as práticas dentro das universidades, baseado primordialmente em 

como conceber uma universidade sustentável a partir de três pilares: sistema de gestão 

ambiental; participação pública e responsabilidade social; e pesquisa e ensino em 

sustentabilidade (ALSHUWAIKHAT; ABUBAKAR, 2008). A Figura 2.1 apresenta o desenho 

conceitual deste modelo e algumas iniciativas dentro de cada estratégia. 

 

Figura 2.1 – Modelo de Campus Sustentável 

 

Fonte: adaptado de Alshuwaikhat e Abubakar (2008) 

  

Essas três estratégias, segundo Alshuwaikhat e Abubakar (2008), podem ser 

caracterizadas da seguinte maneira: 

• Um sistema de gestão ambiental constitui práticas, procedimentos, processos e 

recursos que busquem desenvolver, implementar, alcançar, revisar e manter uma 

política dentro da universidade com finalidade de alcançar a sustentabilidade em 
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seus campi. É uma forma de garantir que as questões ambientais sejam 

gerenciadas de forma consistente e sistemática em toda a universidade. 

• Já a questão de participação pública e responsabilidade social é a 

universidade buscando uma forma de promover justiça ambiental e equidade 

para todos, independentemente de etnia, gênero, necessidades especiais etc. De 

forma geral, é a integração da comunidade universitária com a sociedade na 

promoção dos valores sustentáveis. 

• Por fim, as atividades de pesquisa e ensino também são primordiais para 

promoção destes valores. Isso porque as universidades não possuem a missão 

única de formação de profissionais na educação formal, mas também a de 

educar os alunos e a sociedade em relação aos valores mais importantes dentro 

deste mundo do trabalho. 

 Universidades são sistemas que envolvem estudos científicos complexos, como 

experimentos laboratoriais, práticas agrícolas, operações de oficinas etc., além de práticas 

sociais e educacionais, fornecimento e consumo de energia, entre outras atividades. Com 

isso, a comunidade universitária deve ser desafiada a contribuir para o desenvolvimento 

sustentável nos âmbitos local, nacional e internacional (ALSHUWAIKHAT; ABUBAKAR, 

2008). 

 

2.3.2 Frameworks para TI Verde 

 

 Abordando também a sustentabilidade, desta vez voltada a TI e aplicável a 

organizações de maneira geral, Molla (2008) desenvolveu o Modelo de Adoção a TI Verde 

(Green IT Adoption Model – GITAM). De forma geral, o modelo proposto combina variáveis 

contextuais estáticas, dimensões dinâmicas de prontidão e motivadores de TI Verde 

voltados à previsão da intenção em adotar TI Verde. A Figura 2.2 apresenta um desenho 

esquemático que resume o GITAM. 

 

Figura 2.2 – Modelo de adoção a TI Verde 

 

Fonte: adaptado de Molla (2008) 
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 Molla (2008) caracteriza cada um dos pontos de seu modelo da seguinte maneira: 

• O contexto da TI Verde representa as principais características inerentes a 

adoção, podendo variar entre: contexto tecnológico (grandes ativos de TI 

instalados, servidores de alta intensidade, cadeia de suprimento verde, proporção 

de energia verde etc.); contexto organizacional (propriedades descritivas de um 

negócio, tais como setor, tamanho e cidadania corporativa); e contexto ambiental 

(ambiente legislativo, normativo e regulatório). 

• A prontidão de TI Verde diz respeito ao quanto a organização está preparada 

para implementar TI Verde, partindo de três dimensões: organizacional 

(conscientização, comprometimento, alocação de recursos e envolvimento da alta 

administração); cadeia de valor (fornecedores, investidores, parceiros, clientes e 

stakeholders em geral); e institucional (entidades formais, associações 

governamentais e profissionais, normas e práticas informais que avaliem o 

compromisso das organizações). 

• Os motivadores da TI Verde são basicamente três, que não são excludentes, 

mas a dominância de algum pode influenciar o conteúdo das iniciativas e 

práticas: econômicos (necessidade de eficiência de TI, redução de custos de 

energia e transporte etc.); regulatórios (ações obrigatórias e voluntárias que 

visam atender certas exigências regionais, nacionais e internacionais); e éticos 

(práticas socialmente responsáveis e boa cidadania corporativa). 

• A intenção de adotar e a adoção a TI Verde precisam ser diferenciadas pois há 

uma lacuna entre os tomadores de decisões que entendem a importância da TI 

Verde e aqueles que realmente tomam ações concretas. Essa adoção pode ser 

visualizada de duas formas: amplitude (avalia a cobertura das ações em relação 

às categorias da TI Verde – abastecimento, operação, serviço e gerenciamento 

do fim de vida) e profundidade (avalia a extensão das ações dentro de cada 

categoria). 

A TI Verde está atraindo bastante interesse de organizações nos mais variados 

níveis da cadeia produtiva, principalmente por conta da demanda energética em centros de 

dados. Além das considerações ambientais, a TI Verde engloba também a estratégia de 

uma empresa. Pesquisas futuras devem se concentrar em explorar as complexas interações 

associadas à adoção da TI Verde (MOLLA, 2008). 

 Desenvolvido por Molla, Cooper e Pittayachawan (2009; 2011), o modelo chamado 

de Prontidão-G (G-Readiness) é mais específico para avaliação da prontidão em TI Verde. 

O modelo, segundo os autores, pode ser utilizado para entender a capacidade das 

organizações em lidar com questões sustentáveis relacionadas a TI e pode ser visto na 

Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Modelo de prontidão para TI Verde 

 

Fonte: adaptado de Molla, Cooper e Pittayachawan (2009; 2011)  

 

 O modelo é composto por cinco componentes: atitude, políticas, práticas, tecnologias 

e governança. Elas demonstram a intenção em executar e a execução de uma organização 

para se adequar a questões de sustentabilidade, sejam diretamente relacionadas a TI, seja 

com intermédio da TI, tal como consumo energético, destinação de resíduos, emissões 

atmosféricas e consumo de água (MOLLA; COOPER; PITTAYACHAWAN, 2009; 2011). 

 

2.3.3 Frameworks para TI Verde na Universidade 

 

Alkali et al. (2017), tendo como base alguns modelos, entre eles o GITAM, de Molla 

(2008), apresentaram uma estrutura denominada de Modelo Integrado de Adoção a TI 

Verde (Integrated Model of Green IT adoption – IMGITA). O modelo busca entender e 

explicar o comportamento humano na adoção a TI Verde em universidades, primordialmente 

nas nigerianas, onde ocorreu o estudo. 

Este modelo propõe que Normas Subjetivas, Suporte Organizacional e Prontidão 

Verde explicam a adoção de TI Verde através de Utilidade Percebida e Facilidade de Uso 

Percebida, conforme apresentado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Modelo integrado de adoção a TI Verde 

 

Fonte: adaptado de Alkali et al. (2017) 

 

 Estudos anteriores estabeleceram a influência de alguns fatores relevantes para a 

intenção de usuários de TI adotarem determinadas tecnologias, entre eles: prontidão, 

satisfação percebida, eficácia computacional, suporte organizacional, interação, risco 

percebido e normas sociais. A partir disso, Alkali et al. (2017) definem os fatores dispostos 

no IMGITA: 

• As normas subjetivas se referem à percepção do indivíduo se o coletivo 

relevante entende como importante ou não adotar TI Verde. 

• O suporte organizacional é o endosso, incentivo aos funcionários e atitude 

positiva da organização em desenvolver treinamentos, sistemas e operações de 

TI Verde. 

• A prontidão verde é definida como uma avaliação dinâmica, a qual verifica se a 

organização está preparada para adotar TI Verde a partir das dimensões: 

organizacional, cadeia de valor e institucional. 

• A facilidade de uso percebida pode ser definida como o grau em que o 

indivíduo acredita que a utilização de determinada tecnologia estaria livre de 

esforço. 

• A utilidade percebida se refere ao grau em que o indivíduo acredita que a 

utilização de determinada tecnologia aumentaria o seu desempenho no trabalho. 

Outra proposta de adoção a TI Verde pode ser vista no trabalho de Hanief et al. 

(2018), que constroem uma política para adoção a computação verde em um campus 

universitário. O modelo possui quatro constructos principais (regulamentações 
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governamentais, estilo de gestão, ferramentas e tecnologias de suporte e adoção a 

computação verde) e pode ser visto na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Modelo para sucesso na adoção a Computação Verde 

 

Fonte: adaptado de Hanief et al. (2018) 

 

Os constructos foram escolhidos baseados em hipóteses de pesquisa, estudos 

anteriores e entrevistas com fontes variadas. Nesta pesquisa são utilizadas quatro hipóteses 

(HANIEF et al., 2018): 

• H1: regulamentações governamentais afetam o estilo de gestão do ensino 

superior na aplicação da computação verde; 

• H2: regulamentações governamentais afetam a implementação de ferramentas e 

tecnologias de suporte à computação verde no ensino superior; 

• H3: o sucesso da adoção à computação verde no ensino superior é influenciado 

pelo estilo de gestão; 

• H4: o sucesso da adoção à computação verde no ensino superior é influenciado 

pelas ferramentas e tecnologias de suporte (hardware e software). 

Com base nos constructos e nas hipóteses de relação entre eles, o sucesso da 

adoção a computação verde é indicado, principalmente, pela eficiência energética e 

eficiência de hardware de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 
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Por fim, conceituados estes frameworks (ou modelos) é possível conjecturar a ideia 

da construção de um modelo que proponha a implementação de TI Verde em instituições de 

ensino superior como parte da solução para se tornar uma universidade sustentável. A 

literatura pode ser vasta para essa proposição, de forma que ela precisa ser mais bem 

analisada, especificamente neste nicho de TI Verde. 

Para a continuidade deste trabalho, no capítulo 3 foi apresentada a metodologia 

utilizada na pesquisa, a qual foi baseada na construção de um framework, tendo como 

apoio, inicialmente, os resultados de um estudo de escopo realizado para vasculhar as 

estratégias, práticas e políticas voltadas a TI Verde em universidades. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

 

Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa utilizada no trabalho, o método de 

abordagem hipotético-dedutivo e os métodos de procedimento, com destaque para a 

construção de um framework conceitual e o estudo de escopo. O capítulo é dividido da 

seguinte forma: a seção 3.1 apresenta o método de abordagem; a seção 3.2 os métodos de 

procedimento; e a seção 3.3 as fases para construção do framework conceitual. 

 

3.1 Método de abordagem 

 

O método empregado neste trabalho foi o hipotético-dedutivo. Neste, a partir da 

percepção de problemas, lacunas ou contradições relacionadas a conhecimentos 

previamente existentes, se formulam conjecturas, soluções ou hipóteses. Essas, por sua 

vez, são falseadas ou corroboradas, conforme os resultados da pesquisa (POPPER, 2013). 

Popper (2013) apresenta um esquema do método hipotético-dedutivo em quatro 

etapas: expectativas ou conhecimento prévio; problema; conjecturas; e falseamento. Neste 

sentido, o problema surge a partir de conflitos ante teorias existentes. A solução proposta 

consiste em uma nova conjectura e os testes de falseamento propõem tentativas de 

refutação através da observação e experimentação. 

Assim, a hipótese formulada para este trabalho foi a seguinte: ‘é possível 

desenvolver um processo de adoção a TI Verde para uma universidade ser mais 

sustentável, a partir das práticas abordadas na literatura previamente existente’. 

 

 

 

 



26 
 

3.2 Métodos de procedimento 

 

Em se tratando da natureza dos dados, foi considerada principalmente a utilização 

da abordagem qualitativa. Esta é caracterizada pelo enfoque na interpretação subjetiva, em 

evidências com múltiplas fontes, no delineamento do ambiente, no contexto da pesquisa, 

além da familiaridade do pesquisador com o fenômeno estudado, entre outros aspectos 

(BRYMAN, 1989). 

Quanto à finalidade, este trabalho é classificado como pesquisa básica estratégica, 

que são aquelas que objetivam a aquisição de novos conhecimentos voltados para grandes 

áreas e visam resolver reconhecidos problemas práticos (GIL, 2017). Normalmente é 

desenvolvida com bastante formalização e objetiva generalização (GIL, 2016). 

Quanto aos propósitos mais gerais, esta pesquisa é classificada como descritiva, que 

tem como principal objetivo a descrição de características de determinados fenômenos, 

tendo como bastante significativa a utilização de técnicas padronizadas na coleta de dados 

(GIL, 2016; 2017). 

Em relação aos métodos empregados, este trabalho foi desenvolvido da seguinte 

maneira: a construção do framework conceitual, composto por oito fases, conforme 

Jabareen (2009); o estudo de escopo, constituído por cinco passos que fizeram parte da 

terceira fase da construção do framework. A seção 3.3 descreve com mais detalhes como 

se deu a realização das fases desta pesquisa. 

 

3.3 Fases para construção do framework conceitual 

 

A Fase 1, chamada mapeamento das origens dos dados selecionados, consiste em 

mapear o espectro da literatura multidisciplinar sobre o fenômeno em questão, de forma que 

este processo inclui a identificação de tipos de texto e outras fontes com dados e práticas 

empíricos existentes. 

 Nesta fase foi utilizado, como ferramenta de apoio, o software CiteSpace®, versão 

5.4 R4, que, segundo o Portal da Escrita Científica do Campus USP de São Carlos (2019), é 

um aplicativo implementado em linguagem Java para desenvolvimento de visualizações e 

análises de tendências e padrões na literatura científica. Assim, foi possível consolidar o 

primeiro objetivo específico deste estudo, referente ao mapeamento do cenário de TI Verde. 

Já a Fase 2, chamada leitura extensiva e categorização dos dados selecionados, 

refere-se ao objetivo de ler os dados selecionados e categorizá-los por disciplina. Esta fase 

foi baseada em uma revisão bibliográfica (suportada também pelos resultados da primeira 

fase), de forma a buscar os principais referenciais sobre TI Verde e práticas sustentáveis em 

universidades. 
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Em seguida, a Fase 3, chamada de identificação e nomeação dos conceitos, 

contemplou o objetivo de ler e reler os dados selecionados e entender a relação entre os 

conceitos apresentados, se concorrentes ou contraditórios. Esta fase foi suportada pela 

revisão bibliográfica e pelo procedimento de estudo de escopo, que possui o propósito de 

resumir a extensão, alcance e natureza de uma área de pesquisa. Ele deve ser 

desenvolvido a partir de cinco passos (ARKSEY; O’MALLEY, 2005; LEVAC; COLQUHOUN; 

O’BRIEN, 2010): 

1) Identificação da questão de pesquisa; 

2) Identificação de estudos relevantes; 

3) Seleção dos estudos; 

4) Mapeamento dos dados; 

5) Agrupamento, resumo e reporte dos dados. 

Sendo assim, esta fase resulta em um quantitativo de estudos que auxiliem a 

responder à questão de pesquisa e classificados da seguinte forma: quanto ao propósito do 

trabalho, principais resultados e de que forma foi aplicado ou discutido o contexto dentro da 

universidade. 

 Para a Fase 4, chamada de segmentação e categorização dos conceitos, o objetivo 

foi analisar cada conceito apresentado, identificando seus principais atributos, 

características, premissas e função. Ao final desta fase foi possível consolidar o segundo e o 

terceiro objetivo específico deste trabalho, que são: identificar e selecionar estratégias, 

práticas e políticas de TI Verde aplicadas a universidades; e identificar e selecionar outras 

abordagens de TI Verde e sustentabilidade aplicadas a universidades que contribuam para 

elaboração desta proposta. 

 Já na Fase 5, chamada de integração dos conceitos, buscou-se integrar e agrupar os 

conceitos semelhantes e iniciar o processo de relação entre os resultantes para, em 

seguida, na Fase 6, chamada de sintetização, ressintetização e construção de sentido aos 

conceitos, desenhar-se o quadro a partir de toda a delimitação conceitual desenvolvida até 

então. O resultado dessa fase serviu para a consolidação do último objetivo específico. 

Por fim, as fases de pós-construção do framework representadas pela fase 7, a qual 

consiste na validação do quadro conceitual, e pela fase 8 de revisão da estrutura conceitual, 

não foram realizadas neste trabalho, já que a proposta foca na construção do modelo. 

Portanto, o produto das seis fases realizadas serviu de base para consolidação do objetivo 

geral deste trabalho. 

A sequência de realização dos procedimentos da pesquisa pode ser resumida a 

partir do método hipotético-dedutivo mesclado às seis fases realizadas da construção do 

framework, conforme a Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Resumo da metodologia realizada na pesquisa 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O método de abordagem hipotético-dedutivo é dividido em: conhecimento prévio, 

problema, conjecturas e falseamento. O problema de pesquisa origina uma hipótese, que 

por sua vez precisa ser testada a partir dos métodos de procedimentos. Em seguida surgem 

as conjecturas da pesquisa que permitirão corroborar ou refutar a hipótese elaborada 

inicialmente. Por fim, são levantadas as conclusões do estudo. 

No capítulo 4 destaca-se a realização das seis fases da pesquisa (do mapeamento 

até a criação do framework), conforme apresentado na Figura 3.1. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DO FRAMEWORK CONCEITUAL 

 

 

 

Este capítulo apresenta a realização dos passos para a construção do framework 

proposto conforme a descrição desenvolvida no capítulo 3. Neste sentido, ele está dividido 

da seguinte maneira: na seção 4.1 é apresentado o mapeamento das origens dos dados 

selecionados; na seção 4.2, a Leitura extensiva e categorização dos dados selecionados; na 

seção 4.3 a identificação e nomeação dos conceitos; na seção 4.4 a segmentação e 

categorização dos conceitos; na seção 4.5 a integração dos conceitos; e na seção 4.6 a 

sintetização, ressintetização e construção de sentido aos conceitos. 

 

4.1 Mapeamento das origens dos dados selecionados 

 

 Como apoio a essa fase foi utilizado o software CiteSpace®, que possui interface com 

duas bases de dados relevantes para engenharia: Web of Science® e Scopus®. Para iniciar 

esse mapeamento foi necessário construir um banco de dados de acordo com os requisitos 

da pesquisa, de forma que a palavra-chave utilizada para essa finalidade foi green IT. 

O intervalo de tempo da análise se restringiu entre 2000 e 2019, pois foi observada 

uma quantidade inexpressiva de publicações nos resultados das buscas para o período que 

antecede este intervalo. A base Web of Science® obteve 571 resultados e a Scopus® 1.250, 

sendo estes, trabalhos de congresso, capítulos de livro e artigos de periódicos. 

 Em seguida foram aplicados estes bancos de dados ao software CiteSpace®, criando 

um projeto para cada uma das bases e analisados separadamente, de forma a evitar 

duplicidades entre os resultados de cada uma. Estes projetos foram analisados a partir de 

três perspectivas: principais países de aplicação; palavras-chave mais comuns; e 

referências bibliográficas mais recorrentes. 
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 Em relação aos principais países de aplicação, foi possível perceber que Estados 

Unidos, Alemanha, Malásia, Indonésia, China, Japão, Coréia do Sul e Índia apresentaram 

maior relevância nas discussões sobre TI Verde. Os Estados Unidos com um quantitativo 

alto e maior maturidade nas discussões (mais antigas), e Malásia e Indonésia com 

discussões mais recentes sobre o assunto. Estes países podem ser referência para a 

necessidade de avaliar regulamentações já implantadas e possíveis práticas institucionais 

em andamento e/ou finalizadas. 

 Já sobre as palavras-chave mais comuns, foi realizada uma classificação das mais 

recorrentes e identificadas semelhanças entre algumas delas, de forma a serem 

classificadas em cinco grupos, conforme Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1 – Grupos de palavras-chave encontradas no mapeamento 

Grupo Palavras-chave 

TI Verde e sinônimos 
green IT; green computing; e green I (abreviação para 

information) 

Termos genéricos de 

sustentabilidade 

sustainability; sustainable development; environmental 

sustainability; e environmental impact 

Tecnologia e sistema de 

informação 

information technology; information system; technology; e 

system 

Gestão e estratégia 
performance; management; innovation; model; strategy; e 

information management 

Nichos de TI Verde 
energy efficiency; cloud computing; virtualization; data center; 

e energy utilization 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Outras palavras importantes para o contexto desta pesquisa, mas que apareceram 

com menos recorrência que as do Quadro 4.1, foram: adoption; power consumpion; 

framework; software; hardware; global warming; carbono footprint; ict (abreviação para 

information and communication technology); além de outros nichos de TI Verde. 

 A identificação dessas palavras-chave relevantes dentro do tema de TI Verde serviu 

para o melhor entendimento dos principais termos referentes a área, de forma a nortear os 

próximos movimentos da pesquisa, tanto para construção de conhecimento quanto para a 

utilização destes termos em novas buscas. 

 Por fim, as referências bibliográficas mais recorrentes serviram para reforçar ainda 

mais a revisão da literatura previamente elaborada. Alguns trabalhos identificados a partir 

deste mapeamento foram: Murugesan (2008); Jenkin, Webster e McShane (2011); Bose e 

Luo (2011); Molla, Cooper e Pittayachawan (2009); entre outros. 
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 Essa fase, portanto, serviu para identificar algumas das principais características 

inerentes a literatura disponível de TI Verde, de forma a nortear os próximos movimentos da 

pesquisa. Na próxima fase foram discutidas as implicações teóricas oriundas da revisão 

bibliográfica que caracterizam o processo de adoção a TI Verde. 

 

4.2 Leitura extensiva e categorização dos dados selecionados 

 

 A partir do mapeamento dos dados e da consequente revisão bibliográfica mais 

aprofundada sobre TI Verde e práticas sustentáveis em universidades, foi realizada uma 

leitura extensiva dessas informações, análise da literatura a fim de buscar padrões e 

categorização em constructos mais relevantes do tema. Com isso, foram definidos, 

inicialmente, dez constructos, listados a seguir: 

1. Adoção (ALHARBI; KOR; PATTINSON, 2016; ALKALI et al., 2017; HANIEF et al., 

2018; MOLLA, 2008): movimento e intenção em adotar ou a adoção em si a 

práticas de TI Verde; 

2. Conscientização (ALSHUWAIKHAT; ABUBAKAR, 2008; HANIEF et al., 2018): 

conscientização da comunidade acadêmica em relação à TI Verde; 

3. Contexto (MOLLA, 2008): contexto no qual a universidade está inserida em 

relação à TI Verde (tecnológico, organizacional e ambiental); 

4. Ensino e Pesquisa (ALSHUWAIKHAT; ABUBAKAR, 2008): programas de 

graduação, pós-graduação, projetos de pesquisa, cursos, entre outras iniciativas 

educacionais e de parceria que abrangem TI Verde; 

5. Hardware e Software (HANIEF et al., 2018): tecnologias de hardware e 

aplicações de software sustentáveis, seja na sua concepção e uso, seja no apoio 

a iniciativas dessa natureza; 

6. Métricas (KIPP et al., 2012; HUDIARTO; PUTRI; ARGOGALIH, 2016; WATI; 

KOO, 2011): indicadores e métricas variadas para quantificar a eficiência das 

iniciativas de TI Verde; 

7. Motivadores (MOLLA, 2008): fatores motivadores para adoção à TI Verde 

(econômicos, regulatórios e éticos); 

8. Prontidão (ALKALI et al., 2017; MOLLA, 2008; MOLLA; COOPER; 

PITTAYACHAWAN, 2009; 2011; MULADI; SURENDRO, 2014): dimensionamento 

de quanto a instituição está pronta para a adoção a TI Verde ou implementação 

de suas práticas; 

9. Sistema de Gestão (ALSHUWAIKHAT; ABUBAKAR, 2008; HANIEF et al., 2018): 

sistema voltado para o gerenciamento das estratégias, práticas e políticas de TI 

Verde em todo o âmbito da universidade; 
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10. Suporte Organizacional (ALKALI et al., 2017; HANIEF et al., 2018): iniciativa e 

apoio da liderança da universidade em relação a adoção a TI Verde de forma 

institucional. 

 

4.3 Identificação e nomeação dos conceitos 

 

 A partir dos dez constructos desenvolvidos na fase anterior, o próximo movimento foi 

identificar os conceitos que eles abrangem. Para isso, foi realizado um estudo de escopo 

para melhor estruturar estes conceitos e suportá-los dentro de estudos práticos e/ou 

conceituais acerca do tema. 

O primeiro passo do estudo de escopo foi identificar qual questão de pesquisa 

auxiliaria para encontrar textos que abordem a aplicação dos conceitos de TI Verde em 

universidades. Sendo assim, a pergunta foi: ‘Quais estratégias, práticas, políticas e outras 

abordagens de TI Verde podem ser aplicados a universidades?’. 

A partir disso foram buscados trabalhos que pudessem responder essa pergunta. 

Sendo assim, o segundo passo foi iniciar o processo de identificação dos estudos 

relevantes. Isso foi feito a partir da escolha de palavras-chave que remetiam ao tema da 

pesquisa e bases de dados de relevância na área. 

 As palavras-chave escolhidas, assim como a pergunta de pesquisa, possuem duas 

vertentes, TI Verde e Universidade, e foram definidas da seguinte maneira: 

• Palavras-chave que remetam a TI Verde: green it; green ict; green computing; 

green information technology; greening it; greening ict; greening computing; e 

greening information technology; 

• Palavras-chave que remetam a universidade: universit* (que agrega tanto 

university quanto universities) e higher education; 

• Todos os termos compostos por duas ou mais palavras foram inseridos com 

aspas duplas; 

• A mescla entre palavras-chave relacionadas a TI Verde e a universidade foi feita 

a partir da lógica and. 

As bases de dados escolhidas para a realização das buscas com as palavras-chave 

identificadas foram cinco: Engineering Village®, Scopus®, Science Direct®, Web of Science® 

e Emerald Insight®. No total, essas combinações entre palavras-chave e bases de dados 

obtiveram 3.422 resultados. 

 A partir disso, iniciou-se então o terceiro passo, a seleção dos estudos. Foi 

identificado que a discussão sobre o tema TI Verde teve seu ponto de inflexão para cima 

(aumento significativo de publicações) a partir do ano de 2009, de forma que este foi o 

primeiro critério de seleção.  Sendo assim, dos 3.422 artigos, 2.329 se enquadraram neste 
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critério, de forma que os outros 1.093 foram excluídos da lista a ser analisada no estudo de 

escopo. 

 A partir disso foram analisados os 2.329 artigos para entender a quantidade de 

duplicidade nos resultados (aqueles que apareceram em mais de um resultado de busca 

e/ou mais de uma base de dados). Foram encontradas 1.086 duplicidades, sobrando 1.243 

artigos para a continuidade do estudo de escopo. 

 Em seguida foram avaliados qualitativamente, através de seus resumos, se os 1.243 

artigos restantes respondiam à pergunta de pesquisa. Foram encontrados 291 trabalhos que 

poderiam relacionar estratégias, práticas e políticas de TI Verde em universidades, seja 

através de práticas empíricas ou de discussões conceituais. 

 Na sequência, foram buscados os textos completos destes 291 trabalhos, de forma 

que 17 deles não foram encontrados, caindo para um quantitativo de 274. Uma análise mais 

detalhada identificou que outros 38 também não ajudavam a responder à pergunta de 

pesquisa, sobrando ao final da seleção 236 trabalhos. A Figura 4.1 apresenta esse 

afunilamento na busca dos trabalhos. 

 

Figura 4.1 – Afunilamento na busca dos trabalhos pelo estudo de escopo 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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 No quarto passo estes 236 trabalhos foram analisados a fundo em termos de 

propósito e resultados e foram classificados de acordo com os dez constructos elaborados 

anteriormente, conforme a relação a seguir: 27 de Adoção; 27 de Conscientização; 9 de 

Contexto; 37 de Ensino e Pesquisa; 67 de Hardware e Software; 17 de Métricas; 1 de 

Motivadores; 2 de Prontidão; 48 de Sistema de Gestão; e 1 de Suporte Organizacional. 

 O quinto e último passo abrange o relacionamento entre os constructos 

apresentados na Seção 4.4. Além disso, abrange também uma discussão mais detalhada 

sobre a fundamentação dos constructos e como estes trabalhos contribuem para os pilares 

e construção do framework em si, que foi apresentada no capítulo 5. 

 

4.4 Segmentação e categorização dos conceitos 

 

 Nesta fase os dez constructos foram mais bem detalhados a partir dos trabalhos que 

convergiram para as práticas de cada um deles. Foram encontrados outros três constructos 

relevantes para um processo de adoção a TI Verde: Edifícios Verdes, Normas Subjetivas e 

Regulamentações. Isso resultou em um total de treze constructos, de forma que estes foram 

os pilares para a modelagem do framework para adoção a TI Verde. 

Outro ponto relevante foi o aspecto sequencial que estes constructos naturalmente 

apresentaram. Assim, foi possível categorizá-los em três etapas: 

1) Avaliação do estado atual: Contexto; Motivadores; Normas Subjetivas; 

Regulamentações; 

2) Preparação para adoção: Conscientização; Métricas; Prontidão; e Suporte 

Organizacional; 

3) Implementação e manutenção: Adoção; Edifícios Verdes; Ensino e Pesquisa; 

Hardware e Software; e Sistema de Gestão. 

 

4.5 Integração dos conceitos 

 

 Alguns constructos denotaram bastante semelhança, seja em suas definições, seja 

em suas composições e subtópicos. O primeiro caso é dos constructos Contexto e 

Motivadores, inicialmente definidos como diferentes, porém abrangem em sua essência, a 

avaliação do estado atual das forças inerentes à organização (algumas internas, a maioria 

externa), obtendo, portanto, bastante convergência. 

O Contexto pode ser subdividido em tecnológico, organizacional e ambiental, 

enquanto os Motivadores em econômicos, éticos e regulatórios. O contexto ambiental trata, 

essencialmente, da parte de regulamentações e normas, o que converge para os 
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motivadores regulatórios. Já os motivadores éticos, por se tratarem do comportamento dos 

entes da organização, podem ser entendidos dentro do contexto organizacional. 

Neste sentido, ambos os constructos (Contexto e Motivadores) foram mesclados em 

um só, nomeado apenas de Contexto e com quatro fatores: tecnológico, regulatório, 

organizacional e econômico. Além disso, por conterem características semelhantes ao 

contexto regulatório, os constructos de Regulamentações e Normas Subjetivas também 

foram absorvidos pelo de Contexto. 

Outro constructo relevante nesta fase foi o de Prontidão, que abrange cinco 

dimensões: atitude, tecnologia, prática, política e governança. Essas dimensões são 

influenciadas pelos fatores já mencionados do constructo de Contexto. As dimensões de 

atitude e política possuem convergência com os conceitos de Conscientização e Suporte 

Organizacional, além da dimensão governança conter uma parte da ideia de Métricas. 

Com isso, o constructo de Suporte Organizacional foi absorvido pelo de Prontidão, 

além de parte de Conscientização e Métricas, de forma que também foram associados os 

conceitos destes dois últimos à ideia do Sistema de Gestão, pois uma gestão eficiente lida 

diretamente com a adesão dos membros da organização às ideias propostas, além do 

estabelecimento de métricas de desempenho. 

Por fim, foram identificados que os conceitos de Sistema de Gestão, Hardwares e 

Softwares, Edifícios Verdes e Ensino e Pesquisa estão correlacionados à ideia de Adoção, 

de forma que eles podem ser considerados tipos de estratégias, práticas e políticas de 

adoção a TI Verde, e não o constructo em si. 

Sendo assim, os constructos principais do modelo foram reduzidos para três, 

Contexto, Prontidão e Adoção, e os outros se tornaram conceitos pertencentes a estes 

principais. 

• Contexto: Motivadores; Normas Subjetivas; e Regulamentações; 

• Prontidão: Conscientização; Métricas; e Suporte Organizacional; 

• Adoção: Conscientização; Métricas; Sistema de Gestão; Hardwares e Softwares; 

Edifícios Verdes; e Ensino e Pesquisa. 

 

4.6 Sintetização, ressintetização e construção de sentido aos conceitos 

 

 Nesta fase foram consolidadas as associações entre os conceitos apresentados, 

demonstrando as relações sequenciais e hierárquicas entre eles. O resultado disso foi 

chamado de Processo de Adoção a TI Verde no Ensino Superior (PROATIVES), que pode 

ser visualizado no framework apresentado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Processo de Adoção a TI Verde no Ensino Superior (PROATIVES) 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Em um primeiro momento é necessário fazer uma avaliação sobre o Contexto atual 

da instituição, por meio dos fatores tecnológico, regulatório, organizacional e econômico. 

Estes fatores, que coincidem com o conceito de motivadores, influenciam a avaliação em 

relação às dimensões de Prontidão, que são: atitude, tecnologia, prática, política e 

governança. 

Por fim, feita a análise de Contexto e Prontidão, parte-se para a Adoção de 

estratégias, práticas e políticas de TI Verde, podendo ser através de um Sistema de Gestão, 

Hardwares e Softwares eficientes, Edifícios Verdes e programas de Ensino e Pesquisa em 

TI Verde. 
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 Este modelo, então, apresenta uma forma sequenciada do processo de adoção a TI 

Verde por uma instituição de ensino superior. No capítulo 5 foram feitas análises e 

discussões acerca do framework construído, fundamentação e detalhamento de cada um 

dos conceitos apresentados e suas implicações teóricas e práticas. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

ANÁLISES E DISCUSSÕES DO FRAMEWORK CONSTRUÍDO  

 

 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação de cada um dos constructos, seus 

detalhamentos, além de discutidas as principais implicações teóricas e práticas do modelo 

criado. Para isso, o capítulo foi dividido da seguinte maneira: a seção 5.1 inicia a discussão 

do framework proposto, denominado Processo de Adoção a TI Verde no Ensino Superior 

(PROATIVES); a seção 5.2 discute o Contexto e seus fatores; a seção 5.3 a Prontidão e 

suas dimensões; a seção 5.4 a Adoção e suas estratégias, práticas e políticas; e a seção 

5.5 as implicações teóricas e práticas do PROATIVES. 

 

5.1 Processo de Adoção a TI Verde no Ensino Superior (PROATIVES) 

 

 Após o procedimento de construção do modelo, o resultado foi o PROATIVES, uma 

proposta de modelo integrado para adoção a TI Verde estruturada a partir de três 

constructos sequenciais, conforme apresentado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Fluxo do PROATIVES 

 

Fonte: dados da pesquisa 



39 
 

 Primeiramente é necessária uma análise do Contexto da instituição, baseada nos 

fatores tecnológico, regulatório, organizacional e econômico. Em seguida, uma análise mais 

aprofundada da instituição em si sobre seu nível de Prontidão para adoção a TI Verde, de 

acordo com suas cinco dimensões. Por fim, executar a Adoção em si, através de 

estratégias, práticas e políticas integradas e planejadas a partir de um sistema de gestão, 

hardwares e softwares sustentáveis, edifícios verdes e ensino e pesquisa para o 

desenvolvimento de conhecimento e inovação sobre TI Verde. 

O Quadro 5.1 apresenta a definição dos constructos do PROATIVES: Contexto, 

Prontidão e Adoção. 

 

Quadro 5.1 – Definição dos constructos do PROATIVES 

Constructo Definição Referência (Ano) 

Contexto 

É o estado atual das forças internas e 

externas a instituição que interferem e 

motivam a adoção a TI Verde. Possui quatro 

fatores: tecnológico, regulatório, 

organizacional e econômico. 

Molla (2008); Thomsom e 

Belle (2014) 

Prontidão 

É o nível de preparação e capacidade que a 

instituição possui para adoção a TI Verde. 

Possui cinco dimensões: atitude, tecnologia, 

prática, política e governança. 

Molla (2008); Molla, 

Cooper e Pittayachawan 

(2009; 2011); Muladi e 

Surendro (2014); Marcel 

(2016); Alkali et al. (2017) 

Adoção 

É a adoção em si, por parte da instituição às 

estratégias, práticas e políticas de TI Verde. 

Possui quatro modalidades: sistema de 

gestão, hardware e software, edifícios verdes 

e ensino e pesquisa. 

Alshuwaikhat e Abubakar 

(2008); Molla (2008); Alkali 

et al. (2017); Hanief et al. 

(2018) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

5.2 O Contexto e seus fatores 

 

O Contexto é definido como o estado atual das forças internas (o quanto as pessoas 

e a liderança entendem como relevante) e externas (o quão importante é para o setor ao 

qual se está inserindo, tecnologias disponíveis, regulamentações e até mesmo viabilidade 

econômica) à instituição que interferem e motivam a adoção a TI Verde. A Figura 5.2 mostra 

o Contexto e seus quatro fatores. 
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Figura 5.2 – Constructo de Contexto 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Para este trabalho a ideia de contexto foi mesclada à ideia de motivadores, pois seus 

conceitos, apesar de alguns autores apresentarem como duas coisas distintas, apresentam 

semelhanças e convergências. Em um processo estruturado de adoção a TI Verde, a 

análise dos dois de forma separada pode deixar transparecer certa redundância. 

A questão regulatória é mais explícita, pois ao mesmo tempo em que Molla (2008) 

define o contexto ambiental tendo como parte crítica as regulamentações e participação 

governamental, os motivadores regulatórios também apresentam essas características 

(MOLLA, 2008; THOMSOM; BELLE, 2014). Essas redundâncias podem resultar em análises 

desarranjadas, duplicação de trabalhos ou até mesmo prejudicar a qualidade de uma futura 

implementação. 

Outro ponto, não tão explícito quanto o anterior, é a interseção entre o contexto 

organizacional e os motivadores éticos, que tratam essencialmente de como as 

organizações podem lidar com a questão da sustentabilidade na TI em termos de marca, 

visibilidade e a chamada responsabilidade social corporativa (MOLLA, 2008; THOMSON; 

BELLE, 2014). 

 Sendo assim, os quatro fatores que caracterizam o Contexto de TI Verde no ensino 

superior são definidos como: 

• Tecnológico: o nível de tecnologia da informação disponível para o setor de 

educação e com qual profundidade as outras organizações deste setor 

implementam essas tecnologias. 

• Regulatório: regulamentações e normas (obrigatórias ou voluntárias) vigentes no 

local onde a universidade atua, principalmente de consumo energético e descarte 

de lixo eletrônico, e qual a maturidade governamental no tratamento da questão 

ambiental. 

• Organizacional: nível de responsabilidade social corporativa, conscientização da 

liderança e da comunidade acadêmica e como a universidade pode lidar com a 

importância das práticas de TI Verde, desde o trato com seus fornecedores até o 

descarte. 
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• Econômico: possibilidade de obter ganhos econômicos através de redução de 

custos no uso eficiente dos recursos de TI, eficiência no consumo energético e 

até mesmo ganho de receita através de patentes desenvolvidas em pesquisa. 

É importante salientar que algumas organizações possuem um contexto tecnológico 

favorável neste aspecto, pois aquelas que possuem grandes ativos de TI naturalmente 

sofrem pressões para a redução de custos em energia e melhoria de eficiência nas 

tecnologias instaladas (MOLLA, 2008). 

As universidades também entram neste contexto, já que Cecere et al. (2014) 

identificaram que grandes empresas e as universidades são atores relevantes em se 

tratando de patentes concedidas pelo Instituto Europeu de Patentes (European Patent Office 

– EPO) de 1986 a 2006, denotando a relevância da pesquisa universitária na vanguarda da 

inovação em TI Verde. 

 Herrick e Ritschard (2009) citam possíveis práticas e tecnologias para redução do 

consumo de energia e melhor eficiência nos recursos de TI no âmbito universitário: 

tecnologia thin client, virtualização, projetos desde o (re)design da sala de servidor 

(repensando a infraestrutura de computação) até decisões de compra com economia de 

energia e controles de desempenho de software. 

 Essas tecnologias limpas podem constituir uma plataforma sobre a qual outras 

iniciativas ecológicas são construídas. Além disso, a proporção de energia limpa que uma 

organização compra, ou até mesmo produz, pode ser um fator tecnológico relevante para 

adoção (MOLLA, 2008). 

 O contexto tecnológico associado ao contexto regulatório pode desenvolver um 

ambiente propício a inovações em TI Verde, de forma que governos, ministérios, 

associações e universidades precisam estabelecer políticas para o desenvolvimento de 

programas e pesquisas nessa área (FABRIZI; GUARINI; MELICIANI, 2018; PAUL; GHOSE, 

2018). 

 Tan et al. (2014) analisam o progresso da ideia de campus verde na China a partir de 

iniciativas de eficiência energética e na utilização de recursos. Os autores identificaram que 

esse aspecto foi expandido em larga escala e isso se deve ao forte apoio do governo 

nacional através de políticas e financiamento. 

 As regulamentações variam desde tratados internacionais, como o Protocolo de 

Kyoto até algumas específicas para TI. À medida que as legislações se tornam aplicáveis, 

elas motivam as organizações à adoção de certas práticas, apesar de que a predominância 

apenas de fatores regulatórios não é suficiente para o desenvolvimento de estratégias 

robustas (MOLLA, 2008). Vale observar que, Thomson e Belle (2014) alertam sobre a 

possibilidade de normas com teor facultativo, as quais tendem a não surtir efeitos 

significativos. 
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 A associação entre o contexto tecnológico e o organizacional pode resultar em 

iniciativas que extrapolam as fronteiras da universidade. Galatoulas et al. (2017), por 

exemplo, estudam a possibilidade de adesão a serviços de e-carpooling para o transporte 

de alunos e funcionários ao ambiente acadêmico. Os autores entendem que é uma solução 

promissora como parte de um sistema de transporte público para complementar viagens 

locais e de longa distância. Molla (2008) complementa que a TI também pode contribuir, 

neste caso, com gerenciamento de frota e roteamento dinâmico de veículos para reduzir o 

custo do transporte. 

 Outro ponto relevante dentro do contexto organizacional é a identificação de 

barreiras a adoção. Kasai e Jabbour (2014) buscaram identificar e analisar as principais 

barreiras à adoção de edifícios verdes através de vários estudos de caso, de forma que 

ficou evidenciado barreiras de origem técnica e cultural. 

 Thomson e Belle (2014) apontam como força motivadora significativa para adoção a 

TI Verde a conscientização da sociedade sobre a degradação do meio ambiente, ou ainda 

que uma organização pode se sentir forçada a implementar essas práticas como resultado 

do próprio setor em que ela atua, devido, muitas vezes, à iniciativa de outras organizações. 

 A chamada Responsabilidade Social Corporativa (RSC), antes vista como uma 

iniciativa voltada ao controle de danos, agora é considerada uma questão estratégica e com 

imenso potencial para agregar diferencial competitivo. Entretanto, quando a RSC está 

desconectada da estratégia organizacional, perdem-se oportunidades de beneficiar a 

sociedade de forma significativa (PORTER; KRAMER, 2006). Essa RSC deve ser uma 

política claramente declarada (MOLLA, 2008). 

 Segundo Putri et al. (2015), muitas instituições privadas de ensino superior estão 

sobrecarregadas com alto custo operacional, de forma que o contexto econômico é 

primordial na adoção de práticas relacionadas a TI Verde. É necessário o fornecimento de 

um sistema de informação, equipamentos e tecnologias da informação viáveis 

economicamente para isso funcionar. 

 Molla (2008) e Thomson e Belle (2014) insistem que um dos grandes aliados do 

contexto econômico é a busca pela redução no consumo de energia. Apesar de ser um 

lugar comum acreditar que a sustentabilidade é um adicional de custo para fundo perdido, 

ela leva as organizações a repensarem seus processos e trabalhar com um alto nível de 

eficiência na utilização de recursos, gerando, na verdade, uma redução destes custos 

(PORTER, 2013). 

 Não existem ainda ferramentas voltadas a este tipo de análise, baseadas nestes 

quatro fatores de Contexto, porém é importante salientar que neste momento a análise se 

baseia em variáveis estáticas, ou seja, o estado atual destes fatores. Busca-se as 

tecnologias disponíveis atualmente, o que está posto no cenário regulatório, como as 
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universidades tratam esse assunto e o quanto essas tecnologias e sistemas estão maduros 

em termos econômicos. 

Diante disso, como primeiro passo para adoção, algumas perguntas que podem ser 

feitas para facilitar o entendimento destes fatores: 

• Contexto tecnológico: Existem tecnologias da informação verdes disponíveis e/ou 

implementadas em instituições de ensino superior da região e no mundo? Existe 

algum benchmark internacional neste tipo de implementação? 

• Contexto regulatório: Existem regulamentações nacionais e internacionais 

vigentes que abrangem a TI, a sustentabilidade e a universidade? 

• Contexto organizacional: Existem políticas declaradas pela instituição que 

abrangem TI Verde e/ou sustentabilidade? 

• Contexto econômico: É do entendimento de todos os stakeholders da instituição 

que existe viabilidade econômica na adoção a estratégias, práticas e políticas de 

TI Verde? 

Essas perguntas são relevantes para o entendimento do Contexto no qual a 

universidade está inserida, antes de passar para o passo seguinte, que é a análise de 

Prontidão. 

 

5.3 A Prontidão e suas dimensões 

 

 A Prontidão é definida como o nível de preparação e capacidade na qual uma 

organização possui para adoção a TI Verde, envolvendo ativos, recursos e processos 

disponíveis para desenvolver e gerenciar infraestrutura e pessoas. É importante salientar a 

diferença entre Prontidão e Contexto. Contexto são as forças internas e externas que 

motivam a adoção a TI Verde, enquanto a Prontidão é o que a organização possui de 

implementado ou está pronta para implementar e que é influenciada pelos fatores de 

Contexto. 

Embora se espere de organizações com melhor nível de prontidão que estas puxem 

a adoção a TI Verde, talvez as que não têm prontidão sofram pressões motivadas por 

questões éticas e econômicas (MOLLA, 2008). A princípio, a prontidão apresenta três 

vertentes fundamentais: organizacional, que é o nível de conscientização, comprometimento 

através de alocação de recursos e a extensão do envolvimento estratégico; rede de valor, 

com a participação dos fornecedores, concorrentes, investidores, parceiros e clientes; e 

institucional, através de entidades formais, associações profissionais e governamentais, 

normas e práticas informais (ALKALI et al., 2017; MOLLA, 2008). A prontidão institucional 

pode ainda influenciar a amplitude e profundidade da adoção a TI Verde. 
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 Alkali et al. (2017) ainda explicitam a relevância de normas subjetivas, que são a 

percepção dos indivíduos, se o coletivo entende como importante a adoção e o suporte 

organizacional, que é o incentivo da liderança através de treinamentos, sistemas e 

operações voltadas à adoção. Hanief, Kartika e Srinadi (2017) estudaram a prontidão na 

adoção a TI Verde em 26 universidades da Indonésia e identificaram algumas situações 

comuns: TI Verde não era o foco dos campi; havia políticas ad hoc não formalizadas; alguns 

participantes da pesquisa não sentiam necessidade de curricularizar o tema e que era 

possível no campo estratégico, porém estudantes e professores estavam dispostos a incluir 

o tema no currículo. 

 Para facilitar essa análise de prontidão, Molla, Cooper e Pittayachawan (2009; 2011) 

desenvolveram o Prontidão-G, que foi a principal referência para o desenvolvimento do 

constructo de Prontidão deste trabalho.  A Figura 5.3 mostra este constructo e suas cinco 

dimensões. 

 

Figura 5.3 – Constructo de Prontidão 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 A Prontidão possui cinco dimensões que são influenciadas individualmente pelos 

fatores de Contexto. A primeira dessas dimensões é a de atitude, influenciada pelos 

contextos regulatório e organizacional. Baseado nessa premissa, ela pode ser definida como 

o nível de conscientização, preocupação e cuidado da instituição com a questão da TI Verde 

(MARCEL, 2016) e reforçada pelas crenças gerenciais na eficiência energética e na 

infraestrutura técnica de TI (MOLLA; COOPER; PITTAYACHAWAN, 2009; 2011). 

 Marcel (2016) aponta que o principal motivador da atitude parte da consciência dos 

líderes de TI e dos líderes de negócio. O autor ainda explicita características que são 

importantes para esses líderes na adoção a TI Verde: idealista (motivador e criativo), 
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oportunista (que enxerga boas oportunidades em termos de negócios) e controlador 

(implementa uma gestão eficiente). 

 A atitude é uma dimensão que influencia diretamente as políticas a serem adotadas 

pela organização, que é a segunda dimensão de Prontidão. Dadas as regulamentações 

vigentes e o nível de conscientização da liderança sobre a adoção a TI Verde, é necessário 

o planejamento de políticas com essa finalidade, que devem abranger todo o ciclo de vida 

dos equipamentos e serviços de TI (MARCEL, 2016; MOLLA; COOPER; 

PITTAYACHAWAN, 2009; 2011). 

 As políticas envolvem o âmbito estratégico da universidade, que podem ser 

pensadas sob três perspectivas do ciclo de vida: 1) fornecimento, através do processo e 

decisão de compras, como compras eletrônicas, documentos digitais, servidor de compras 

etc.; 2) operações e serviços com foco no impacto ambiental, com gerenciamento de 

energia e política de uso dos equipamentos; e 3) fim de vida, com a coleta, descarte e/ou 

reciclagem de dispositivos não utilizados e componentes quebrados (MARCEL, 2016). 

 Existe uma correlação muito forte entre as políticas e as práticas de TI Verde. 

Enquanto as políticas envolvem o planejamento, as práticas são a realização e aplicação 

concreta dessas iniciativas. Marcel (2016) aponta que a organização define uma política 

aplicável, percebe-a como prática e melhora o resultado com base em sua experiência, para 

que haja um exercício de melhoria contínua. É importante mencionar a relevância também 

do contexto tecnológico para definição dessas práticas. 

 Suryawanshi, Narkhede e Nirmala (2013) apresentam exemplos de práticas gerais 

de implementação de TI Verde em instituições de ensino: reciclagem e descarte de 

equipamentos de TI; conscientização para redução de papel em impressões; gerenciamento 

de energia para equipamentos; trabalho remoto ou teletrabalho; adoção a soluções thin 

computing; entre outras. Essas práticas retornam como benefícios a redução no custo de 

energia, diminuição nas emissões de carbono, destinação adequada de resíduos oriundos 

da TI, além de conformidade com as regulamentações vigentes. 

 Também influenciada pelo contexto tecnológico é a dimensão tecnológica. Segundo 

Molla, Cooper e Pittayachawan (2009; 2011), ela trata da infraestrutura técnica de TI 

propriamente dita, que são os itens que transformam a infraestrutura de TI em uma 

plataforma sustentável através de tecnologias limpas, além do gerenciamento de fluxo de ar 

e sistema de refrigeração de datacenter e sistema de fornecimento de energia. 

 Marcel (2016) aponta alguns tipos de tecnologias relevantes neste sentido. Entre 

elas estão as que auxiliam na redução do consumo energético, as que aumentam a 

eficiência em seu uso, equipamentos e materiais não perigosos, a infraestrutura de 

datacenter e o próprio computador de mesa. O mesmo autor também referencia a divisão 

entre hardware (servidor, armazenamento, computador de mesa, dispositivos de rede e 
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acessórios como impressora, scanner, copiadora etc.) e software (algoritmos mais 

eficientes, processos de negócios, aplicativos virtuais mais eficientes etc.). 

 Algumas formas e tecnologias sustentáveis foram sugeridas por Franklin e Ismail 

(2014) para a implementação em instituições de ensino superior: 

• Aplicativos computacionais eficientes; 

• Técnicas de gerenciamento de energia; 

• Centralização de todos os computadores de mesa nos laboratórios; 

• Plano do setor de TI que integre as atividades de TI Verde; 

• Divulgar computação verde para alunos e funcionários; 

• Virtualização de servidores; 

• Configuração de equipamentos de TI no modo de suspensão durante inatividade 

para reduzir consumo; 

• Aquisição apenas de produtos compatíveis com energy star (um padrão 

internacional de tecnologias para consumo eficiente de energia); 

• Utilização da tecnologia intranet para comunicação interna, ensino virtual e e-

learning; 

• Descarte de equipamentos corretamente; 

• Utilização de dispositivos funcionais para impressão visando reduzir o 

desperdício de papel e o consumo energético. 

Por fim, a quinta e última dimensão de Prontidão, que é influenciada pelos contextos 

organizacional e econômico, é a dimensão de governança. Segundo Molla, Cooper e 

Pittayachawan (2009; 2011), ela possui dois fundamentos: previsão estratégica; e recursos 

e métricas. Estes fundamentos abrangem o compromisso de gerenciamento, alocação de 

recursos, gestão de projetos e rastreamento de benefícios das iniciativas de TI Verde 

projetadas para evitar poluição, melhorar a administração dos equipamentos e implementar 

tecnologias limpas. 

 Marcel (2016) também aponta que a governança pode ser medida usando os 

seguintes indicadores: definição clara de funções, estruturas, responsabilidades, prestação 

de contas e controle para essas iniciativas de TI Verde; existência de padrões ou 

procedimentos que orientam o processo para desenvolver iniciativas de TI Verde; e 

disponibilidade de métricas para avaliar o impacto. 

 A estrutura ZEN, estudada por Marcel (2016) juntamente com a Prontidão-G, não 

explicita as necessidades de um comitê específico de governança ambiental, mas a vê 

como parte do plano estratégico e do roteiro de TI. Um nível alto de prontidão verde é a 

combinação de uma boa governança suportada por recursos humanos qualificados, de 

forma que ela cobre o alto nível da liderança (tático e estratégico). 
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 Ainda nessa combinação de Prontidão-G com a estrutura ZEN, Marcel (2016) aponta 

que a ideia é utilizar a primeira como uma estrutura pensante, teórica e lógica, enquanto a 

segunda serve como lista de verificação para ação-implementação. O autor ainda apresenta 

uma sexta dimensão para a prontidão que ele chama de valor, que se concentra na 

identificação de benefícios advindos da adoção de TI Verde para a instituição. 

Para este trabalho, a ideia de valor não é entendida como uma sexta dimensão, mas 

sim uma consequência do bom nível de prontidão nas outras cinco dimensões, visto que o 

valor vem da boa governança, que advém de boa atitude, política clara e bem definida, boas 

práticas e investimento tecnológico adequado. 

A partir dessa discussão sobre a prontidão de universidades em TI Verde, é possível 

definir as suas cinco dimensões da seguinte maneira: 

• Atitude: conscientização e cuidado da instituição com a questão da TI Verde; 

• Política: declaração institucional de fomento a práticas de TI Verde; 

• Prática: materialização da política em ações concretas de TI Verde; 

• Tecnologia: componentes e sistemas implementáveis de TI Verde; 

• Governança: previsão estratégica, alocação de recursos, estabelecimento de 

métricas e desenvolvimento de processos e estruturas para suporte a TI Verde. 

Enquanto na análise de Contexto se permite ser mais abrangente na busca por 

informações e dados, a Prontidão apresenta a característica de um mapeamento mais exato 

sobre o real estado da instituição que busca a adoção a TI Verde. Neste sentido, entender o 

nível de prontidão de uma universidade é, basicamente, um diagnóstico de maturidade da 

instituição para implementar essas estratégias, práticas e políticas. 

Diante deste cenário, analisado o Contexto como primeiro passo para adoção, a 

análise de prontidão em TI Verde é o segundo passo. Assim, algumas perguntas podem ser 

feitas para facilitar esse entendimento sobre o nível da universidade em cada uma das cinco 

dimensões: 

• Dimensão de atitude: Existe envolvimento da atual liderança da universidade, 

seja dos gestores de negócio, seja dos gestores da TI, com a adoção a TI Verde? 

• Dimensão de política: Existe uma política clara de TI Verde que abrange todo o 

ciclo de vida dos equipamentos e serviços? 

• Dimensão de prática: Existem práticas de TI Verde sendo aplicadas na 

universidade, mesmo que de forma isolada e/ou não formalizada? 

• Dimensão de tecnologia: Existem tecnologias da informação verdes sendo 

desenvolvidas ou aplicadas de forma institucionalizada ou individualizada? 

• Dimensão de governança: Existe algum nível de governança de TI ou da 

instituição para dar suporte a adoção a TI Verde? 
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5.4 A Adoção e suas estratégias, práticas e políticas 

 

 Depois de toda a análise prévia e respondidas todas as questões que envolvem 

Contexto e Prontidão, parte-se então para a Adoção. A definição desse terceiro constructo 

pode ser entendida como a execução em si das estratégias, práticas e políticas de TI Verde. 

É importante mencionar que há diferença entre a intenção de adotar e a adoção de fato, 

pois nem sempre gestores preocupados com a questão ambiental tomam medidas 

concretas a esse respeito (MARCEL, 2016; MOLLA, 2008). 

 Alkali et al. (2017) listam alguns fatores relevantes que influenciam os usuários a 

adotar, individualmente, determinadas tecnologias: disponibilidade, satisfação percebida, 

confiança para navegar na Internet, confiança para utilizar computadores, suporte 

organizacional, interação, risco percebido e normas sociais. 

Já Suryawanshi e Narkhede (2014) descrevem sete fatores críticos de sucesso na 

adoção a TI Verde de forma institucional: 1) utilização ótima de recursos; 2) envolvimento 

dos stakeholders; 3) energia renovável; 4) conservação de energia; 5) política institucional; 

6) comitê de iniciativas de TI Verde; 7) legislação. 

 Enquanto isso, Wabwoba et al. (2012) destacam em seu trabalho algumas lições 

aprendidas na implementação de TI Verde: 1) a falta de habilidade (aplica-se a alta gerência 

e a equipe de TI) afeta o sucesso da implementação; e 2) as pessoas precisam ter um bom 

entendimento da situação para se envolver com esse processo. Alkali et al. (2017) também 

denotam a importância destes aspectos em seu modelo de adoção individual quando 

ressaltam a importância da utilidade percebida e facilidade de uso percebida dessas novas 

tecnologias. 

 Já em relação ao nível de adoção, Molla (2008) apresenta dois conceitos: amplitude 

e profundidade. Uma adoção com grande amplitude denota grande quantidade de práticas a 

serem adotadas, enquanto uma grande profundidade significa que uma categoria específica 

de prática está sendo adotada com excelência. Hanief et al. (2018) ressaltam que uma boa 

adoção a TI Verde tem como consequência eficiência energética e eficiência de hardware. 

 Diferentemente das etapas anteriores, que tratavam de análise de cenário (Contexto 

e Prontidão), a ideia neste momento de Adoção é propor possíveis práticas para 

implementar TI Verde em uma instituição de ensino superior, baseando-se nas experiências 

de trabalhos anteriores encontrados através do estudo de escopo. Foram identificadas 

quatro modalidades de práticas: sistema de gestão; hardwares e softwares; edifícios verdes; 

e ensino e pesquisa. A Figura 5.4 mostra a relação entre essas modalidades. 
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Figura 5.4 – Constructo de Adoção 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Cada uma dessas modalidades possui um leque de estratégias, práticas e políticas 

em TI Verde, mas elas também se relacionam umas com as outras. Um bom sistema de 

gestão consegue planejar e gerir a implementação das tecnologias de hardware, software e 

edifícios verdes, além de suportar o desenvolvimento de ensino e pesquisa na área. Em 

contrapartida, o ensino e pesquisa provoca o fluxo de conhecimento e inovação nas outras 

três modalidades, gerando um ciclo virtuoso de adoção integrada. 

 

5.4.1 Sistema de gestão 

 

Um sistema de gestão para TI Verde lida com a parte organizacional da 

universidade, a estrutura da qual irá suportar e apoiar a adoção e a manutenção das 

práticas e políticas. Deve contemplar, primordialmente, o gerenciamento de energia, um 

modelo de governança, as estratégias institucionais, a liderança responsável, as métricas de 

desempenho da instituição, um sistema de descarte e reciclagem de lixo eletrônico e um 

programa de conscientização da comunidade acadêmica e entorno. 

O Quadro 5.2 apresenta estes principais componentes de um sistema de gestão 

visando a Adoção a TI Verde. 

 

Quadro 5.2 – Sistema de gestão para Adoção a TI Verde 

Componente Descrição Referência (Ano) 

Gerenciamento de 

energia 

Desenvolvimento de um sistema inteligente 

para monitoramento e gerenciamento dos 

dispositivos elétricos e eletrônicos, visando 

Al-Daraiseh, El-

Qawasmeh e Shah 

(2013); Despa et al. 
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otimizar o consumo energético. (2015); Sharma e 

Suryakanthi (2016); 

Stavropoulos et al. 

(2010) 

Modelo de 

governança, 

estratégia e 

liderança 

Desenvolvimento de um modelo de 

governança, alinhado com as melhores 

práticas de TI Verde e que suporte uma 

estratégia bem definida, de longo prazo, e 

uma liderança conscientizada e atuante. 

Atherton e Giurco 

(2011); Dias et al. 

(2017); Hudiarto, 

Putri e Argogalih 

(2016); Monsabert, 

Odeh e Meszaros 

(2012); Putri et al. 

(2014) 

Métricas de 

desempenho 

Definição de métricas de desempenho 

operacional da universidade em relação à TI 

Verde, buscando elevar o patamar em 

rankings como o UI GreenMetric, que dentre 

os seus principais indicadores avalia 

infraestrutura, emissões de gases, 

tratamento de lixo, consumo energético, 

consumo de água e educação para 

sustentabilidade. 

Buzov (2014); 

Ragazzi e Ghidini 

(2017); Sisriani e 

Fatimah (2016); 

Suwartha e Sari 

(2013) 

Sistema de descarte 

e reciclagem 

Desenvolvimento de um sistema inteligente 

de descarte e reciclagem, que seja eficiente 

na análise do ciclo de vida dos equipamentos 

de TI, para que estes não sejam descartados 

em boas condições e nem de forma 

inadequada ou que sejam direcionados para 

reciclagem quando pertinente. 

Abdullah, Hamdan e 

Anuar (2017); Alves 

e Farina (2018); 

Ongondo e Williams 

(2011); Ward e 

Gittens (2018); Zen 

et al. (2016) 

Programa de 

conscientização 

Desenvolvimento de um programa de 

conscientização baseado em fatores que 

influenciam os indivíduos e o coletivo a 

adotar TI Verde e se utilizando de 

ferramentas como workshops, treinamentos, 

palestras e atividades diversas para sua 

disseminação. 

Abugabah e 

Abubaker (2018); 

Dezdar (2017); Hilty 

e Huber (2018); 

Mohamad, Idrus e 

Ibrahim (2017); 

Pollard (2015) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Em se tratando de tecnologia da informação e sustentabilidade, o ponto mais 

sensível é a questão energética, já que para o devido funcionamento dos elementos de TI a 

energia elétrica é fundamental. Na era da indústria 4.0, big data e Internet das coisas, 

estuda-se muito a ideia de sistemas inteligentes, o que pode acabar sendo ferramenta 

relevante para um gerenciamento energético eficiente. Isso demanda um sistema que 

entenda o padrão de consumo dessa energia e possa não apenas medir, mas também gerar 

relatórios que sejam relevantes para tomadas de decisão em tempo hábil. 

Além da gestão energética, é importante a universidade desenvolver uma estrutura 

rígida de bastidores que compreenda a complexidade de implementar TI Verde de forma 

integrada nas mais variadas áreas da instituição. Isso passa por estratégias bem traçadas, 

um modelo de governança bem estruturado e uma liderança atuante. Dentro deste aspecto 

entra também uma reflexão sobre as principais métricas de desempenho e rankings 

universitários disponíveis para instituições de ensino superior que se proponham a ser 

sustentáveis. 

Um bom sistema de gestão para adoção a TI Verde também deve levar em conta em 

sua estratégia todo o ciclo de vida dos equipamentos e serviços. Isso inclui a sua 

descontinuidade através de um sistema de descarte ou reciclagem de itens obsoletos, 

estragados ou não utilizados. Como complemento a isso, também é necessário mobilizar a 

comunidade acadêmica e entorno através de um programa de conscientização com ações 

práticas, voltado a entender os fatores que influenciam os indivíduos a adotarem TI Verde. 

 

5.4.2 Hardwares e softwares 

 

 O segundo pilar da adoção é uma das partes tecnológicas propriamente dita da TI 

Verde: os hardwares e softwares. Essas tecnologias podem variar entre datacenters, 

virtualização de servidores, processos e documentos, computação com eficiência 

energética, além de equipamentos e aplicações voltadas a rede da universidade e 

laboratórios de informática. 

O Quadro 5.3 apresenta estes principais componentes de hardware e software 

visando a Adoção a TI Verde. 

 

Quadro 5.3 – Hardwares e softwares para Adoção a TI Verde 

Componente Descrição Referência (Ano) 

Datacenters 

Utilização de infraestrutura física e virtual de 

datacenters que sejam amigáveis ao meio 

ambiente, que minimize a emissão de gases 

Arnon (2018); Cheng 

et al. (2019); Cinque 

et al. (2016); 
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poluentes e o descarte de resíduos danosos, 

e que também otimize o seu consumo 

energético. 

Greenberg, Khanna 

e Tschudi (2009); 

Israel e Leitert 

(2012); Pegus et al. 

(2016) 

Virtualização 

Utilização de hardware e software para 

virtualização e computação em nuvem, 

buscando contemplar as mais diversas 

tarefas e atividades da universidade para que 

seja utilizado o mínimo de recursos físicos 

possíveis. 

Caminero et al. 

(2010); Chawdhry e 

Mance (2010); Gil et 

al. (2014); Goyal, 

Bawa e Singh 

(2016); Xue-Ni 

(2013) 

Computação com 

eficiência energética 

Utilização dos mais variados tipos de 

hardwares e softwares concebidos e 

dimensionados para uma eficiência 

energética durante sua operação 

Huang (2017); 

Kierzynka et al. 

(2017); Lamb e 

Marimekala (2015); 

Stavropoulos et al. 

(2013) 

Rede 

Concepção, utilização e manutenção de 

infraestrutura de TI da universidade e dos 

equipamentos necessários para o 

funcionamento da rede local e Internet. 

Ganji et al. (2015); 

Linehan e Fischer 

(2018); Maciá-Pérez, 

Marcos-Jorquera e 

Gilart-Iglesias 

(2009); Pourmirza e 

Brooke (2013) 

Laboratórios de 

informática 

Concepção de laboratórios de informática 

verdes, com utilização, manutenção e 

gerenciamento eficientes de hardware e 

utilização de softwares que sejam 

executados com eficiência energética e/ou 

auxiliem na gestão e economia de energia. 

Gao, Dong e Li 

(2013); Guacho e 

Rivadeneira (2014); 

Lacorte (2014) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Muitas universidades possuem em suas instalações os chamados datacenters 

(centros de dados). Esse tipo de tecnologia demanda equipamentos de infraestrutura 

adequada e consomem energia de acordo com o seu tamanho e o volume de dados que ele 
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gerencia. Por conta disso, em uma adoção a TI Verde em universidades é preciso tratá-los 

conforme seu nível de importância para a instituição. 

Já a tecnologia de virtualização é outra forma de lidar com TI Verde em instituições 

de ensino superior. Isso pode acontecer através de sistemas de máquinas virtuais, 

computação em nuvem e infraestruturas de TI que suporte essa iniciativa. A virtualização 

pode ser utilizada em diversas situações, podendo inclusive apoiar os próprios centros de 

dados a serem mais verdes, que são os chamados datacenters virtualizados. 

 Além disso, outros tipos de tecnologia podem suportar uma implementação de TI 

Verde em universidades, em se tratando de hardware e software. Computadores e 

aplicações virtuais concebidos para economia de energia, por exemplo, estão dentro da 

classificação de computação com eficiência energética, e que podem ser implementados 

nos mais diversos setores da instituição. 

Para implementar essa infraestrutura física e virtual é necessário o apoio irrestrito do 

departamento de TI da instituição, que é responsável pela manutenção e gerenciamento 

destes equipamentos, além dos sistemas de redes da instituição, que também tem sua 

parcela no consumo de energia. Assim, essa equipe precisa estar não somente 

conscientizada da importância de TI Verde, mas também treinada e munida de tecnologias 

capazes de transformar todo o ambiente tecnológico da instituição em um ambiente eficiente 

na utilização destes recursos e no consumo energético. 

Por fim, algo bastante comum dentro das universidades são os laboratórios de 

informática, que possuem variadas finalidades (utilização na prática didática, execução de 

pesquisas, atividades em grupo, acesso à Internet, entre outras). Por conta disso, estes 

laboratórios também precisam ter uma atenção especial na adoção de TI Verde. 

 

5.4.3 Edifícios verdes 

 

 Outro pilar tecnológico da adoção a TI Verde em universidades é baseado na ideia 

de edifícios verdes. Eles são instalações prediais que suportam o conceito de 

sustentabilidade e eficiência energética, além de contar com aplicações de hardware e 

software de suporte. Podem ser classificados como: tecnologias para edifícios verdes, 

energias renováveis, escritórios verdes, bibliotecas verdes e casa do estudante verde. 

O Quadro 5.4 apresenta estes principais componentes de edifícios verdes visando a 

Adoção a TI Verde. 
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Quadro 5.4 – Edifícios verdes para Adoção a TI Verde 

Componente Descrição Referência (Ano) 

Tecnologias para 

edifícios verdes 

Utilização de métodos, técnicas e tecnologias 

da informação (físicas ou virtuais) que 

apoiem as instalações prediais a serem mais 

amigáveis ao meio ambiente. 

Berardi (2016) 

Chalfoun (2014); Gu 

et al. (2018); 

Hassouneh, Al-

Salaymeh e 

Qoussous (2014); 

Jahn, Patti e 

Acquaviva (2013) 

Energias renováveis 

Utilização de instalações responsáveis pela 

geração e distribuição de energias 

renováveis, especialmente a energia solar. 

Bianchini (2012); 

Byrd (2016); Hirose 

(2018); Lin, Hwang e 

Lin (2009); Rosiek e 

Batlles (2013) 

Escritórios verdes 

Concepção de estações de trabalho em 

escritórios utilizando hardware com eficiência 

energética e software para controle do 

consumo energético, consumo de papel e de 

outros recursos do dia a dia. 

Egebark e Ekstrom 

(2016); Jones Junior, 

Wei e Hung (2013); 

Kamilaris et al. 

(2015); Pollard 

(2016); Schoofs, 

Ruzzelli e O’Hare 

(2013); Setz et al. 

(2016) 

Bibliotecas verdes 

Utilização de hardware e software 

sustentável que suporte o funcionamento das 

bibliotecas, podendo se basear na ideia 

digitalização de conteúdo, economia de 

papel e minimização do consumo energético. 

Chowdhury (2012b); 

Fourie (2012); 

McMullen (2011); 

Sieck (2010) 

Casas dos 

estudantes verdes 

Utilização de métodos, técnicas e tecnologias 

que auxiliem especialmente na redução do 

consumo de energia dos dormitórios 

universitários, além de também auxiliar no 

descarte adequado de resíduos. 

Asmar e Tilton 

(2015); Chalfoun 

(2013); Petidis et al. 

(2018) 

Fonte: dados da pesquisa 
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As tecnologias voltadas para edifícios verdes são aquelas que transformam as 

instalações prediais em sustentáveis, seja voltada para a questão energética ou baseada 

em outro pilar ambiental. O importante é que contribuam para o objetivo global de adoção a 

TI Verde para desenvolver uma universidade sustentável. 

 Uma opção para compor estes edifícios verdes são as instalações baseadas em 

energias renováveis, sendo a mais comum a energia solar, com placas e painéis de 

captação dessa energia e distribuição nos edifícios para consumo da própria instituição. 

Estes equipamentos, associados a um sistema de gestão do consumo energético podem 

também suportar as iniciativas de casa dos estudantes verdes (dormitórios), escritórios 

verdes e bibliotecas verdes. 

 Estes dois últimos contemplam estações de trabalho comuns, com computador de 

mesa e acessórios tradicionais como scanners, impressoras e copiadoras multifuncionais. 

As práticas mais comuns nestes ambientes são o controle do consumo energético e a 

economia de papel em impressões. A digitalização de processos e documentos pode ser 

uma alternativa barata e funcional para uma implementação de TI Verde nestes ambientes. 

 

5.4.4 Ensino e pesquisa 

 

 Para fechar o ciclo de práticas integradas de adoção a TI Verde é necessária a 

construção de programas de ensino e pesquisa. Estes programas buscam não apenas 

treinar e conscientizar a comunidade acadêmica sobre os conceitos do tema, mas também 

visando produzir inovação, gerando métodos, metodologias, ferramentas e estratégias de 

gestão, além de tecnologias de hardware, software e edifícios verdes. 

 Estes programas podem ser por meio de cursos de graduação, pós-graduação, 

cursos de extensão ou curta duração, plataformas de ensino a distância (e-learning), 

projetos de pesquisa, parcerias com o setor produtivo e outras entidades externas a 

universidade, além da realização de eventos para discutir o tema com maior profundidade e 

com outras instituições. 

O Quadro 5.5 apresenta estes principais componentes de ensino e pesquisa visando 

a Adoção a TI Verde. 

 

Quadro 5.5 – Ensino e pesquisa para Adoção a TI Verde 

Componente Descrição Referência (Ano) 

Graduação e pós-

graduação 

Desenvolvimento de cursos de graduação e 

pós-graduação (lato sensu e/ou stricto 

sensu) na área de TI Verde, ou inclusão de 

Bululukova e Wahl 

(2015); Corbett et al. 

(2010); Klimova e 
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disciplinas sobre o tema em cursos já 

existentes, ou ainda inclusão de tópicos 

sobre o tema em ementas de disciplinas 

correlacionadas. 

Rondeau (2017); 

Klimova et al. (2016); 

Lopez et al. (2015); 

McGibbon e Belle 

(2013); Palacin-

Silva, Seffah e 

Porras (2018); 

Worthington (2012); 

Zalewski e 

Subramanian (2015) 

Cursos de extensão 

Desenvolvimento de cursos extracurriculares 

sobre TI Verde para formação e 

conscientização não apenas da comunidade 

acadêmica, mas também para entidades 

externas a universidade, profissionais que já 

estão no mercado ou para a comunidade 

externa no geral. 

Krishnamoorthy 

(2011; 2013); Turkin 

e Vykhodets (2018; 

2019) 

E-learning 

Desenvolvimento de infraestrutura verde e/ou 

projetos pedagógicos sobre TI Verde para 

educação a distância, tanto de cursos de 

formação acadêmica quanto de cursos de 

extensão. 

Caminero et al. 

(2011a; 2011b); 

Leire et al. (2016); 

Oliveira et al. (2018); 

Ros et al. (2014); 

Sofiadin (2014) 

Projetos de 

pesquisa 

Desenvolvimento de projetos de pesquisa 

para inovação em TI Verde, com o foco tanto 

na implementação em organizações de 

maneira geral, como no auxílio a 

implementação na própria universidade. 

Chowdhury (2012a); 

Makori (2017); Rizvi, 

Shafi e Khan (2012) 

Parcerias e eventos 

Desenvolvimento de parcerias com 

empresas, instituições de fomento, 

instituições governamentais ou não 

governamentais, para desenvolvimento de 

ações de ensino, pesquisa e extensão, além 

da realização de eventos com o foco em TI 

Verde. 

Chen et al. (2013); 

Issa e Issa (2017); 

Parrish, Singh e 

Chien (2014); 

Patrignani e 

Whitehouse (2015); 

Soceanu, Vasylenko 

e Gradinaru (2016);  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Um passo importante na adoção a TI Verde é a criação de cursos totalmente 

voltados para essa questão ou ainda a inclusão destes conceitos em cursos e disciplinas já 

estabelecidos. Ambos os casos podem ser valiosos, a depender sempre da realidade na 

qual se deseja implementar estes currículos. O importante é que estes conhecimentos deem 

ferramentas para os profissionais multiplicarem esses ideais em seus ambientes. 

Além dos modelos formais de educação (graduação e pós), também podem ser 

experimentados cursos de curta duração em nível de treinamento para a conscientização da 

comunidade acadêmica e profissionais que já atuam no mercado de trabalho sobre a 

existência e disponibilidade dessas tecnologias da informação verdes. 

Estes cursos, graduação, pós ou extensão podem ser elaborados a partir do formato 

de aprendizagem a distância (e-learning) que, por mais que possua limitações em relação a 

determinadas abordagens mais práticas, é uma alternativa viável para modelos de 

aprendizagens que se caracterizam como híbridos (semipresencial) ou até mesmo 

completamente a distância. 

Formações que não exigem estudos em laboratórios são beneficiadas pela evolução 

do e-learing, de forma que cursos mais teóricos ou aqueles relacionados a programação e 

software podem ser considerados alguns dos mais afetados positivamente com isso. Para 

que isso seja implementado, é necessário um conhecimento mais a fundo das metodologias 

de e-leaning e da infraestrutura necessária para tal. 

Outro ponto relevante, em se tratando de ensino e pesquisa para adoção a TI Verde, 

é necessário o desenvolvimento de projetos que possam discutir, estudar e desenvolver 

métodos, técnicas e inovação nessas tecnologias e sistemas de informação e comunicação. 

Isso tudo pode auxiliar a própria instituição em termos de conhecimento e maturidade para 

uma implementação mais robusta. 

Também podem ser realizadas parcerias com a sociedade organizada e o setor 

produtivo para inovação e busca de conhecimento em torno da questão de TI Verde. Não 

apenas as universidades estão interessadas neste tema, já que não é uma questão 

puramente solidária com o meio ambiente e essas tecnologias também geram economias de 

custo e eficiência na utilização de recursos. Assim, essa implementação pode não apenas 

ficar dentro da universidade, mas extrapolar suas fronteiras. 

 

5.4.5 Perguntas de apoio a Adoção 

 

 Após a análise de Contexto e Prontidão, algumas perguntas podem ser feitas para 

dar apoio a uma implementação mais robusta e de forma institucional. Essas perguntas 

foram elaboradas conforme as quatro modalidades de Adoção e estão descritas a seguir: 

• Sistema de Gestão: 
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o Como desenvolver um sistema inteligente de gerenciamento de energia 

visando otimizar o consumo energético da instituição? 

o Como estabelecer um modelo de governança que possa dar suporte a 

adoção a TI Verde de forma institucional? 

o Como estabelecer uma estratégia a nível institucional e de longo prazo 

para adoção a TI Verde? 

o Quais métricas a instituição vai adotar para nortear a qualidade e 

intensidade da adoção a TI Verde? 

o Como desenvolver um sistema inteligente de gerenciamento do ciclo de 

vida dos equipamentos de TI, bem como descarte e reciclagem dos 

resíduos? 

o Como conscientizar a comunidade acadêmica e entorno sobre a 

relevância da adoção a TI Verde e os impactos positivos e negativos? 

• Hardwares e Softwares: 

o Quais componentes de hardware a instituição possui e/ou utiliza e como 

transformá-los ou adaptá-los para serem mais sustentáveis? 

o Quais aplicações de software podem ser utilizadas como apoio a adoção 

a TI Verde? 

o Como desenvolver estações de trabalho de TI e laboratórios de 

informática sustentáveis? 

• Edifícios Verdes: 

o Como viabilizar a implementação de instalações para geração e 

distribuição de energias renováveis? 

o Quais tecnologias de hardware e software estão disponíveis para 

concepção e implementação de escritórios verdes? 

o Quais tecnologias de hardware e software estão disponíveis para 

concepção e implementação de bibliotecas verdes? 

o Quais tecnologias de hardware e software estão disponíveis para 

concepção e implementação de casas dos estudantes verdes? 

o Quais outras tecnologias podem dar suporte a implementação de edifícios 

verdes? 

• Ensino e Pesquisa: 

o Qual a melhor estratégia para incentivar e fomentar programas de ensino 

presencial e a distância (graduação e pós-graduação) voltados a TI 

Verde? 

o Qual a melhor estratégia para incentivar e fomentar projetos de pesquisa 

voltados a TI Verde? 
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o Quantas variações, quais temas específicos e com qual periodicidade é 

necessário o desenvolvimento de cursos de extensão para capacitar, 

treinar e conscientizar a comunidade acadêmica e entorno acerca da 

adoção a TI Verde? 

o Como conceber uma infraestrutura sustentável para dar suporte ao e-

learning? 

o Quais instituições podem se interessar em parcerias para programas, 

projetos e eventos voltados a TI Verde? 

 

5.5 Implicações teóricas e práticas do PROATIVES 

 

 Diante de todo esse arcabouço de discussão, teorias e práticas desenvolvidas pela 

literatura publicada, foi possível categorizar essas ideias e buscar padrões para a 

construção dos conceitos relacionados a aplicações de TI Verde em universidades e 

práticas sustentáveis em universidades. A partir dessas categorizações e padrões 

identificados, os três constructos principais do PROATIVES foram definidos: Contexto, 

Prontidão e Adoção. 

 Sendo assim, o PROATIVES é resultado de uma extensa análise da literatura 

publicada, categorização das experiências relatadas e compilação dessas informações em 

forma de um framework. Esse modelo buscou entender as práticas de TI Verde possíveis de 

serem adotadas em uma instituição de ensino superior. 

Nenhum dos modelos estudados anteriormente discute a adoção a TI Verde de 

forma integrada em uma universidade. A proposição do PROATIVES é justamente essa, já 

que a literatura é muito fragmentada e generalista em suas proposições, apresentando em 

sua maioria modelos mentais de adoção, ou seja, conjecturas mais abstratas. 

 Molla (2008), um dos pioneiros da discussão sobre adoção a TI Verde, desenvolveu 

um dos primeiros modelos teóricos de adoção para organizações de forma geral (GITAM). 

Apesar de ser uma referência mais primitiva e genérica, foi literatura relevante na criação 

dos constructos de Contexto e Prontidão, pois este autor desenvolveu a ideia sequencial 

que conecta estes constructos para uma consequente Adoção. 

Além disso, a concepção de Contexto e Motivadores e sua consequente integração 

em apenas um constructo foi oriunda dos conceitos desenvolvidos por Molla (2008), 

associados a discussão sobre Motivadores de Thomson e Belle (2014). Enquanto estes 

trabalhos entendiam estes como conceitos diferentes, em uma análise mais profunda sobre 

cada um deles, foi observada convergências e interseções, de forma que os fatores de 

Contexto foram originados nessa análise de integração. 
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Um estudo subsequente ao de Molla (2008) foi o de Molla, Cooper e Pittayachawan 

(2009; 2011), o qual aprofunda a questão da prontidão de forma generalista e é uma das 

referências mais fortes do PROATIVES, no constructo de Prontidão. Os cinco domínios de 

Prontidão deste trabalho são influência direta do Prontidão-G, enquanto a relação interna 

entre estes domínios sofreu fortes influências do estudo de Marcel (2016). 

Basicamente, os constructos de Contexto (e seus fatores) e Prontidão (e suas 

dimensões) do PROATIVES são produto de uma análise profunda de integração de 

conceitos. A diferença fundamental é que nenhum dos estudos mencionados propôs uma 

relação sequencial entre estes dois conceitos. Esta acaba sendo uma proposta do modelo 

deste trabalho, o qual é baseado na ideia de que é necessário avaliar o Contexto no qual a 

universidade está inserida antes de analisar seu nível de Prontidão. 

 Alkali et al. (2017) também desenvolvem um modelo de adoção do indivíduo a TI 

Verde (IMGITA) e, diferentemente dos outros citados, está situado no ambiente de uma 

universidade. O que o PROATIVES se diferencia do IMGITA é o propósito da adoção. 

Enquanto o IMGITA visa um modelo baseado nos indivíduos, o PROATIVES pretende uma 

adoção institucional, além de também desenvolver proposições mais práticas sobre essa 

adoção e não apenas um modelo mental. 

 Outro trabalho que também desenvolveu a ideia de adoção a TI Verde em 

universidades foi o de Hanief et al. (2018). Desta vez a relação é mais próxima com o 

PROATIVES, porém o objetivo dos autores foi testar hipóteses de relações entre 

constructos de regulamentações, forma de gestão, tecnologias e adoção. O estudo até 

apresenta alguns grupos de práticas de adoção possíveis, mas de forma bastante 

superficial. É neste ponto que o PROATIVES se diferencia, pois ele busca ir além e tratar de 

forma mais detalhada quais são essas práticas. 

Alshuwaikhat e Abubakar (2008) criaram uma abordagem para o desenvolvimento de 

universidade sustentável, apresentando seus três pilares fundamentais e algumas práticas, 

porém não se aprofundam em TI Verde. Apesar disso ele foi uma referência importante para 

a modelagem do constructo de Adoção, pois ele lida de forma significativa com as práticas 

para uma universidade sustentável, o que constitui um pilar importante na idealização do 

PROATIVES. 

Nenhum dos outros modelos lidam com os conceitos de Contexto, Prontidão e 

Adoção de uma forma sequencial, como requer um processo integrado, e com nível de 

profundidade e detalhamento. Além disso, este trabalho promove o debate sobre os mais 

variados tipos de estratégias, práticas e políticas executadas anteriormente em outros 

estudos publicados. 

Isso foi possível através de um estudo de escopo estruturado e desenvolvido em 

torno de palavras-chave relacionadas a TI Verde e bases de dados internacionais. Os 
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diversos estudos analisados foram originados a partir de várias regiões distintas do mundo, 

incluindo Estados Unidos, Europa, Indonésia, China, Austrália, entre outros. Isso denota 

uma diversidade interessante em termos de locais de aplicação, sugerindo a possibilidade 

de serem aplicáveis em contextos variados. 

Portanto, uma explicação sucinta do modelo PROATIVES é que o Contexto é a 

realidade local onde a universidade está instalada, a Prontidão é o quanto essa universidade 

está capacitada para implementar TI Verde e a Adoção é a tradução dessa Prontidão em 

algo realizado. O sistema de gestão representa as práticas, políticas e governança; os 

hardwares, softwares e edifícios verdes representam as tecnologias; e o ensino e pesquisa 

representa o pilar educacional que dá sustentação para fechar o ciclo virtuoso de 

planejamento-gestão e conhecimento-inovação. 

 Em relação as práticas em si, dentro de cada uma das modalidades de Adoção, o 

fato que mais pode ser percebido é a ênfase intensa na questão energética. Os trabalhos 

selecionados no estudo de escopo, na quase totalidade, tangenciavam este assunto. Isso é 

uma ideia que pode ser extrapolada essencialmente para o conceito de TI Verde, pois a 

concepção da tecnologia da informação denota um tipo de tecnologia que executa sua 

função técnica primordialmente quando associada a um elemento de geração ou 

armazenamento de energia. Portanto, a eficiência tecnológica em TI fatalmente resultará em 

eficiência energética, direta ou indiretamente. 

Uma das exceções a essa tendência pode ser considerada a questão de descarte e 

reciclagem, pois lida com a questão de um elemento que não é mais útil e, portanto, não 

está executando a função para o qual foi projetado. Porém, um sistema inteligente de 

descarte e reciclagem de produtos eletrônicos provavelmente estará associado a sistemas e 

tecnologias da informação para sua gestão e funcionamento, o que indiretamente pode 

acabar associando essa prática a eficiência energética. 

Dentro dessa questão de análise de desempenho energético de equipamentos, um 

destaque refere-se a grande quantidade de análises sobre datacenter. A literatura 

apresentou diversos estudos sobre infraestrutura, hardware, software, consumo de água, 

emissão de gases, virtualização, entre outras proposições, objetivando eficiência energética 

e técnológica de centros de dados instalados em universidades e institutos de pesquisa. 

 A parte de gerenciamento energético também se sobressai em relação às outras 

métricas de desempenho. Há poucos estudos mais profundos que discutem métricas além 

do desempenho elétrico de equipamentos e rede. Seria interessante a realização e 

aprofundamento de métricas também baseadas na ideia de estratégia e governança. Os 

estudos sobre descarte e reciclagem, de um modo geral, não apresentam discussão 

relevante sobre métricas para essa finalidade. 
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 Outro ponto também relacionado ao sistema de gestão é que, apesar de alguns 

autores mencionarem a importância do aspecto de liderança atuante para uma adoção de 

sucesso, a literatura estudada não apresentou experimentos exitosos neste quesito (seja na 

área de TI, em negócios ou alta gerência), com orçamento relevante para essa área, ou 

mesmo na criação de comitês específicos para este fim. 

Nesse caso, é possível avaliar a possibilidade de criação desse tipo de comitê sob 

um aspecto positivo e um negativo: o lado positivo é ter pessoas especificamente voltadas a 

esta finalidade, interessadas e praticando esforços para entregar uma adoção integrada; o 

lado negativo é que isso pode fazer com que as outras pessoas que não estão no comitê 

não valorizem ou fomentem essa adoção, já que não é responsabilidade prática delas. 

Essa questão precisa ser bem decidida, com princípios idealizados pela maioria das 

pessoas que formam a comunidade acadêmica, pois sem isso, a adoção pode acabar 

ficando apenas no papel. Neste sentido, outra lacuna da literatura são experiências exitosas 

sobre alguma adoção mais integrada a TI Verde, modelos institucionais com pilares 

tecnológicos e de gestão, pois os relatos encontrados ou lidam de forma conceitual com o 

tema ou através de práticas individualizadas (não ligadas a uma política maior). 

Outra questão que também quase não pode ser observada na literatura é a de 

compras verdes (fornecimento). A ideia de produtos certificados com o selo Energy Star 

talvez possa ser contemplada nessa área, mas não passa de citações esporádicas. Esse 

processo de compras para instituições de ensino superior deveria ser estudado mais a 

fundo. Fatalmente na implementação de um sistema de gestão, dentro de estratégias e 

governança, este item deverá aparecer. 

Por fim, além do processo estruturado e sequencial de adoção a TI Verde, o 

PROATIVES, este trabalho apresentou uma compilação das mais diversas estratégias, 

práticas e políticas a serem aplicadas no âmbito de uma instituição de ensino superior. Isso 

pode servir de referência apenas para futuras implementações, mas também de futuros 

estudos com maiores detalhamentos em cada um dos constructos apresentados. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

Diante dos objetivos deste trabalho, é possível afirmar que todos foram atingidos de 

forma exitosa. O primeiro objetivo específico, que foi mapear o cenário relacionado a TI 

Verde foi desenvolvido na execução da primeira fase da construção do framework, através 

da utilização do software CiteSpace®, quando foram identificados os aspectos mais 

relevantes sobre o tema, em se tratando de países mais recorrentes na aplicação dos 

estudos, palavras-chave mais recorrentes e as principais referências. 

Já os outros dois objetivos específicos subsequentes, (1) identificar e selecionar 

estratégias, práticas e políticas de TI Verde aplicadas a universidades e (2) identificar e 

selecionar outras abordagens de TI Verde e sustentabilidade aplicadas a universidades que 

contribuam para elaboração dessa proposta, foram atingidos ao final do estudo de escopo, 

quando todo esse espectro de trabalhos publicados em determinadas bases de dados foi 

levantado. 

O quarto e último objetivo específico, de elaborar um framework que auxilie na 

implementação de TI Verde em universidades, juntamente com o objetivo geral do trabalho, 

que foi propor uma abordagem para implementação de TI Verde em universidades levando 

em consideração as práticas e abordagens apresentadas pela literatura disponível em bases 

de dados previamente selecionadas, foram concluídos ao final da fase seis, realizada na 

construção do framework. 

 Neste sentido, é possível também conjecturar que a hipótese formulada para este 

trabalho, de ser possível desenvolver um processo de adoção a TI Verde, para uma 

universidade ser mais sustentável, a partir das práticas abordadas na literatura previamente 

existente, foi corroborada. 

 O modelo desenvolvido foi chamado de Processo de Adoção a TI Verde no Ensino 

Superior (PROATIVES) e possui três constructos principais e sequenciais: 1) Contexto, com 
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fatores tecnológico, regulatório, organizacional e econômico; 2) Prontidão, com dimensões 

de atitude, tecnologia, prática, política e governança; e 3) Adoção, com as modalidades de 

sistema de gestão, hardwares e softwares, edifícios verdes e ensino e pesquisa. Um 

processo de Adoção de sucesso precisa passar por essa sequência de aprendizado de 

Contexto e Prontidão, antes de serem implementadas as estratégias, práticas e políticas de 

TI Verde. 

 

6.1 Contribuições da pesquisa 

 

 Além do processo estruturado e sequencial de adoção a TI Verde no ensino superior, 

denominado PROATIVES, este trabalho apresentou uma compilação de estratégias, 

práticas e políticas que podem ser aplicadas neste contexto, podendo funcionar como 

referência inicial para futuras pesquisas nessa área, especialmente algumas mais 

aprofundadas sobre cada uma das modalidades do constructo de Adoção. 

 As contribuições práticas, em suma, podem ser elencadas a seguir: 

• Proposição de um processo sequencial a partir de três constructos para adoção a 

TI Verde em instituições de ensino superior. 

• Sugestão de possíveis estratégias, práticas e políticas para adoção a TI Verde no 

ensino superior. 

Já em relação às contribuições teóricas podem ser citadas: 

• Associação dos conceitos de TI Verde e universidade sustentável, buscando a 

sinergia entre frameworks que propõem implementações nestes dois aspectos. 

• Discussão acerca da importância da TI e da sustentabilidade nas mais variadas 

áreas das instituições de ensino superior. 

• Constructo de Contexto e seus quatro fatores, mesclando ao conceito de 

Motivadores, de forma a simplificar o entendimento de aspectos conjunturais 

estáticos, tais como fator tecnológico, regulatório, organizacional e econômico. 

• Constructo de Prontidão e suas cinco dimensões, baseando-se especialmente no 

Prontidão-G, porém com uma interrelação entre as dimensões, tal como a 

influência de atitude em política e de política em prática. 

• Influência dos fatores de Contexto nas dimensões de Prontidão. 

• Constructo de Adoção e suas quatro modalidades, sendo o Sistema de Gestão 

responsável pelo fluxo de planejamento e gestão da TI Verde, o Ensino e 

Pesquisa responsável pelo fluxo de conhecimento e inovação em TI Verde, 

enquanto Hardwares e Softwares e Edifícios Verdes são os pilares tecnológicos. 
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6.2 Limitações da pesquisa 

 

Essa pesquisa se limitou a analisar um amplo espectro da literatura para avaliar os 

tipos de práticas de TI Verde disponíveis para ser implementadas em uma universidade, de 

forma que se buscou propor um modelo de adoção integrado dessas práticas através de 

uma análise de padrões. Isso foi possível através dois seis primeiros passos da metodologia 

de construção de um framework conceitual, estruturada em oito passos. 

Nem todas as práticas foram abordadas de forma detalhada e exaustiva, mas as 

experiências relatadas possibilizaram a abstração de conceitos abrangentes de como se 

adotar TI Verde em universidades. A grande maioria consistiu em relatos individualizados e 

alguns poucos abordaram a adoção de forma conceitual ou sob alguma ótica específica. 

Nenhum relato abordou uma experiência exitosa de adoção integrada. 

Uma aplicação real pode apresentar complexidades que talvez a literatura formal até 

o momento não conseguiu determinar, o que denota a necessidade de validação deste 

modelo para se ter a real dimensão de sua aplicabilidade e até mesmo para lapidar e 

melhorar a concepção do PROATIVES e seus constructos e práticas sugeridas. 

 

6.3 Proposições para pesquisas futuras 

 

 Sendo assim, para trabalhos futuros é sugerida a validação do PROATIVES através 

de todos os seus constructos, fatores, dimensões e modalidades, ou seja, a implementação 

dos dois últimos passos da metodologia de construção do framework conceitual. Uma 

validação inicial, com especialistas em TI Verde, universidade sustentável e gestores de 

instituições de ensino superior, pode ser realizada para uma calibração primária do modelo. 

Como não foi encontrada na literatura experiência exitosa de uma implementação 

integrada nas mais diversas áreas de uma instituição de ensino, sugere-se implementações 

piloto para que elas possam ganhar robustez ao longo do processo. Porém uma validação 

mais exitosa seria a proposição de um estudo de caso, ou até mesmo multicaso, com a 

implementação do PROATIVES na totalidade. 

Além da validação, é possível também o desenvolvimento, adaptação e utilização de 

ferramentas e metodologias de apoio a execução das análises para os constructos de 

Contexto e Prontidão. Na esteira disso, é proposta a materialização das práticas sugeridas 

no constructo de Adoção, tendo no Sistema de Gestão o pilar mais relevante, através da 

proposição de métricas, estratégias institucionais e gerenciamento energético, e nos 

Edifícios Verdes o maior desafio de implementação, seja por limitações tecnológicas, seja 

por limitações financeiras das instituições. 
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