
Números verdes
As estratégias das empresas no Brasil e no mundo para
utilizar os recursos de TI da forma mais eficiente e responsável

A TI verde pode ser considerada o reflexo das
práticas de sustentabilidade corporativa na TI. As
práticas de TI verde buscam utilizar os recursos de
TI de forma eficiente, diminuindo direta (a própria
empresa] e indiretamente [sua cadeia de valor) seu
impacto econômico, social e ambiental (triple
bottom line) no entorno de negócios.
Segundo levantamento realizado pela
E-Consuting no Estudo TIVerde Brasil 2008/2009
com 139 CDs das mil maiores empresas, 74%
dos executivos brasileiros dizem que iniciativas de
TI verde estão se tornando realidade nas suas
organizações, mesmo que ainda não se
materializem em projetos e orçamentos.

Quem investe mais

Dados globais
• 80% dos executivos valorizam o green IT como
prática nas suas empresas. Porém, mesmo em
países desenvolvidos como Austrália, Estados
Unidos, França e Japão, o índice de empresas
que investem em TI verde ficou abaixo dos 50%.
Confira no gráfico países que ficaram acima.

• China (73%], Coréia do Sul [BB%], índia [63%],
Canadá (62,5%], Cingapura (61,7%), México
(56,3%) Alemanha (54,7%) e Reino Unido
(50%).(IDC)
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Onde vai o dinheiro
Mais de mil profissionais de TI foram entrevistados no estudo Green IT: Why Mid-size Companies
Are Investing Now. São empresas de 12 países que mostraram que as principais práticas
adotadas incluem reciclagem dos equipamentos de TI (56%), a consolidação/centralização de TI
(57%) e a gestão de consumo de energia elétrica por PGs.



O retorno
Os resultados de se
investir na TI verde são
evidentes e mais de
60% das empresas
colhem seus benefícios,
desde redução no
consumo de energia
elétrica, investimentos,
e no atendimento das
demandas e necessidades
dos usuários.

O que economiza mais
A melhoria na produtividade e qualidade da interação e colaboração entre os
profissionais da empresa a partir de tecnologias de conferência remota e estratégias de
telecomunicações, O impacto de tais tecnologias é significativo, em termos de custos de
viagem (79%) e impacto no ambiente (redução de 68% no consumo de combustíveis).
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Colaboração e conferência remota Estratégias do teletrabalho
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