
Ainda tímida no Brasil, TI Verde gera economia e contribui para sustentabilidade  
 
Tendência mundial, a adoção de práticas sustentáveis na área de Tecnologia da Informação, a 
TI Verde, ainda é tímida no País, dizem especialistas que participaram nesta quinta-feira 
(19/08) do comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação da Amcham-São Paulo. 
Segundo eles, aderir a esse movimento possibilita vantagens econômicas e agrega valores 
sociais e ambientais ao negócio.  
 
“O conceito de TI Verde consiste basicamente na implementação de conceitos de 
sustentabilidade em aquisição, produção, utilização e descarte de eletroeletrônicos, permeando 
todo o ciclo de vida desses equipamentos e permitindo a redução de custos e a realização de 
novos investimentos. As companhias brasileiras devem enxergar isso”, afirmou Renata Serra, 
diretora de Tecnologia da Informação da Booz & Company. 
 
“Hoje, as empresas eticamente responsáveis buscam cada vez mais fazer o que é certo, de 
maneira equilibrada e em todos os aspectos, o que inclui adotar medidas que colaborem com 
as ações institucionais de sustentabilidade e minimizem os impactos na natureza, ao mesmo 
tempo em que garantam retorno financeiro para terem continuidade”, complementou João 
Bezerra Leite, diretor de Infraestrutura e Operações de TI do Itaú Unibanco. 
 
Padrões internacionais 
 
A TI Verde se insere num contexto de modernização que levou a aumento da utilização de 
eletroeletrônicos e potencializou gastos com energia, extração de recursos naturais e descarte 
de materiais.  
 
Implementar essas práticas demanda tempo, trabalho e investimentos – que podem ser baixos 
ou altos –, mas esse processo pode ser facilitado se a companhia seguir padrões internacionais 
para produção e planejamento (“Restriction of Hazardous Substances Directive”, RoHS), 
operação (Energy Star) e tratamento de resíduos (“Waste Electrical and Electronic Equipment 
directive”, WEEE). Outra dica é aderir à TI Verde de forma estratégica, arquitetada sob 
diretrizes da governança corporativa.  
 
“É preciso governança em TI Verde, embutindo os conceitos nos processos de gestão, em toda 
a estrutura organizacional do negócio com políticas e controles efetivos dos processos”, 
defendeu a diretora da Booz & Company. 
 
Lições de sustentabilidade em TI 
 
Os palestrantes do comitê da Amcham apontaram algumas das principais soluções de TI 
Verde, medidas que garantem eficiência das operações e podem melhorar a durabilidade dos 
equipamentos, reduzir impactos ambientais e diminuir custos: 
 
- Economia de eletricidade com a virtualização dos servidores; melhora do fluxo de ar, 
consolidação e refrigeração dos datacenters; implantação de sistemas de gerenciamento de 
força para os computadores (PCs); e desligamento programado de computadores; 
 
- Redução da emissão de carbono com diminuição do consumo de papel; otimização do parque 
de impressoras; aplicativos para contabilizar e monitorar as emissões de carbono e descartes; 
e automação dos processos operacionais e logísticos (uso de GPS e tele e videoconferência); 
 
- Preocupação com padrões ecológicos nas compras de suprimentos de equipamentos de TI; 
preferência por equipamentos multifuncionais; e promoção de auditorias sobre o nível de 
adequação ecológica dos fornecedores; 
 
- Exigência de insumos ecologicamente corretos; restrição a substâncias tóxicas; verificação do 
desempenho ambiental de fornecedores de componentes elétricos e eletrônicos. 
 
Case Itaú 



 
O Itaú Unibanco se tornou referência em TI Verde e, em 2010, recebeu o prêmio “Green 
Enterprise IT Award Uptime Institute”, em Nova York, pelas iniciativas sustentáveis adotadas. 
O banco possui um comitê de Sustentabilidade que cria e coordena ações, e se adaptou 
conforme vários dos mandamentos citados por Renata e Bezerra Leite.  
 
Além disso, promove uma série de atividades envolvendo colaboradores e clientes, como a 
captação de pilhas e baterias para reciclagem e a reutilização dos componentes eletrônicos dos 
equipamentos descartados. 
 
“As práticas de TI Verde, além de redução de custos, acoplam um valor intangível que é a 
agregação de novos parceiros na formação de um círculo virtuoso de sustentabilidade. Para 
isso, a instituição precisa abordar o tema por meio de uma didática motivante e não como uma 
obrigação, demonstrando resultados. À medida que isso é feito, as pessoas são atraídas e se 
envolvem com as práticas”, finalizou Bezerra Leite.  
 
Fonte: AMCHAM Brasil, 19 ago. 2010. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.amcham.com.br>. Acesso em 24 ago. 2010. 
 


