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RESUMO 

 

Os impactos ambientais causados pela tecnologia da informação têm demandado ações 

ambientais por parte dos governos, empresas e cidadãos. Estudos comprovam que os problemas 

resultantes do crescimento da tecnologia da informação já afetam a vida e a saúde de milhares de 

pessoas, gerando, dessa forma, diversos problemas de cunho social. Em 2010, o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) publicou um relatório destacando o Brasil como o 

país emergente que mais gera lixo eletrônico a partir de computadores e que há pouca ou nenhuma 

fiscalização sobre o destino deste lixo. Empresas que buscam um diferencial competitivo e 

melhorias em seus processos organizacionais, buscam práticas ambientalmente amigáveis que de 

alguma forma amenizam ou anulam o impacto das suas atividades ao meio ambiente. A TI Verde 

surge, portanto, com o objetivo de reunir práticas e discussões a respeito do tema sustentabilidade 

ambiental aplicado à tecnologia da informação. Este trabalho propõe reunir e organizar 

sistematicamente práticas ambientais a serem adotadas por organizações de desenvolvimento de 

software, identificando processos ambientais de forma a constituir um modelo de referência. O 

modelo  MPVerde foi desenvolvido apoiado na norma NBR ISO/IEC 15504 e no framework 

PRO2PI-MFMOD. Para avaliação desta pesquisa, o trabalho realizou um diagnóstico do modelo 

proposto em três organizações de software catarinenses, que permitiu concluir que o modelo é 

viável de implementação em uma análise técnica e financeira para o cenário destas organizações. 

Nesta avaliação também foi possível identificar as práticas já adotadas por estas organizações. Além 

disso, um especialista da área de engenharia de software analisou o modelo sob a perspectiva da 

estrutura proposta e a relação entre os processos. O modelo também foi avaliado em relação ao 

atendimento à norma ambiental NBR ISO/IEC 14001, constatando a aderência aos requisitos 

ambientais especificados na norma.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Meio_Ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Meio_Ambiente
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ABSTRACT 

 

The environmental impacts caused by Information Technology have led to a need for 

environmental actions by governments, businesses and citizens. Studies show that problems 

resulting from the growth of Information Technology have affected the lives and health of 

thousands of people, generating many problems of a social nature. In 2010, the United Nations 

Environment Program (UNEP) published a report highlighting Brazil as the emerging country that 

generates the most e-waste from computers, with little or no control over the final destination of this 

garbage. Companies that seek competitive advantage and improvements in their organizational 

processes look for environmentally friendly practices that will somehow mitigate or nullify the 

impact of their activities on the environment. The concept of Green IT emerges, with the aim of 

gathering practices and discussions on the theme of environmental sustainability applied to 

Information Technology. This paper proposes to systematically gather and organize environmental 

practices to be adopted by software organizations, identifying environmental processes in order to 

provide a reference model. The MPVerde model was developed with support from NBR ISO/IEC 

15504 and framework PRO2PI-MFMOD. To evaluate the results, a diagnosis of the proposed 

model was performed in three software organizations in the state of Santa Catarina, and it was 

concluded that the model is feasible for the implementation of a technical and financial analysis for 

the scenario of these organizations. This evaluation also enabled the identification of practices 

already adopted by these organizations. Furthermore, a software engineer analyzed the model from 

the perspective of its proposed structure and the relationship between the processes. The model was 

also evaluated in relation to its compliance with environmental standard NBR ISO/IEC 14001, and 

it was found that it does adhere to the environmental requirements specified in the standard. 
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1  INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade ambiental é o tema principal do século XXI, visto que os impactos 

ambientais resultantes da ação do homem estão acometendo diversos problemas, como desastres 

ecológicos, aquecimento global, poluição e diversas doenças relacionadas (IPEA, 2010).  Ao longo 

deste século, soluções para estes problemas vêm sendo pesquisadas e debatidas sempre na busca do 

equilíbrio entre o crescimento econômico e a sobrevivência do planeta. Surge, assim, a necessidade 

do desenvolvimento sustentável. 

A Figura 1 demonstra a dependência e interligação entre as esferas do desenvolvimento 

sustentável. Segundo Laville (2009), o desenvolvimento sustentável está relacionado às três esferas: 

econômica, social e ambiental. 

 
 

Figura 1. Desenvolvimento sustentável 

Fonte: Laville, 2009 

A esfera econômica trata do crescimento financeiro, a riqueza. A esfera social envolve a 

sociedade, seus direitos e necessidades. E a esfera ambiental envolve a conservação e a gestão dos 

recursos naturais do planeta. Para que o desenvolvimento sustentável ocorra, as três esferas devem 

ser atingidas. 

A partir da década de 1980, segmentos empresarias passaram a realizar mudanças no 

processo de produção incluindo práticas de menor impacto ao meio ambiente, o que evidencia que 
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uma nova visão sobre questões socioambientais estava surgindo nesses setores (MAIMON, 1994). 

Dessa época em diante o desenvolvimento e a responsabilidade ambiental tornaram-se os principais 

focos dessas empresas. Destacam-se dois grandes motivos para esta mudança: a conscientização da 

população com as questões ambientais, afetando o perfil de consumidores e investidores, e a 

expansão do movimento ambientalista, ganhando poderes políticos e se responsabilizando pela 

elaboração de Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA) 

(MAIMON, 1994).  

Desde o surgimento da tecnologia da informação (TI), a utilização de equipamentos 

eletrônicos como computadores, notebooks e celulares crescem exponencialmente à medida que as 

empresas lançam novos produtos no mercado. A TI surgiu para atender necessidades de empresas, 

universidades e cidadãos comuns, porém, o que é de desconhecimento para grande parte da 

população, é que a TI contribui para a ocorrência de problemas ambientais (MURUGESAN, 2008). 

O crescimento acelerado da indústria tecnológica e o mercado consumidor, sempre ávido por 

inovações, acenderam o foco de preocupações ambientais em relação ao crescimento deste 

mercado. 

Os problemas ambientais associados à TI estão relacionados, principalmente, ao consumo 

excessivo de energia elétrica, a emissão de dióxido de carbono, que já alcança cerca de dois por 

cento das emissões mundiais equiparando-se à indústria de aviação (DIJKSTRA, 2009), e a 

ausência de tratamento adequado para os lixos eletrônicos (KRIKKE, 2008).   

Entretanto, é fato notório que a TI tornou-se essencial para todos, sendo, inclusive, um dos 

principais meios para se detectar problemas ambientais e solucioná-los.  Diversos equipamentos 

eletrônicos e sistemas de monitoramento, por exemplo, são utilizados em pesquisas e controle das 

alterações climáticas e suas consequências no mundo. Dessa forma, entende-se que ao mesmo 

tempo em que a TI contribui para soluções ambientais, ela também pode contribuir para a 

ocorrência de problemas que impactam o meio ambiente (MURUGESAN, 2010). 

Por esta razão pesquisadores (MURUGESAN, 2008) (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010) 

(AGARWAL; NATH, 2011) perceberam a necessidade de buscar o equilíbrio entre o crescimento 

da indústria tecnológica e os objetivos do desenvolvimento sustentável. A preocupação está em 

promover a consciência para um crescimento focado na preservação do meio ambiente e nos 
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interesses da sociedade. A TI Verde surge, portanto, como um assunto centralizador desta discussão 

(MURUGESAN, 2008).  

Os principais objetivos da TI Verde estão em compartilhar os problemas ambientais com a 

população, para que todos saibam o seu papel social na cadeia da preservação, tanto usuários 

comuns quanto empresas (AGARWAL; NATH, 2011). Além disso, a comunidade científica voltada 

para o tema, pesquisa e publica, anualmente, diversos trabalhos (exemplos: Revista IT Professional 

da IEEE
1
, conferência anual GreenCom

2
, Internacional Green Computing Conference (IGCC, 

2011), dentre outros) com foco em práticas ambientais para serem adotadas por estas empresas, de 

forma a melhorar a utilização da TI em relação ao meio ambiente.  

As empresas de tecnologia adotam estratégias sustentáveis devido às novas condições do 

mercado, guiadas pelo preço da energia, leis ambientais e valores sociais. Estes fatores serviram 

para criar novas oportunidades de mercado, novas tecnologias e produtos. Na TI verde os principais 

direcionamentos envolvem a redução dos custos relativos ao consumo de energia, observando 

normas e regulamentações, redução da emissão de gás carbônico, abordagens econômicas, 

ambientais, necessidades e responsabilidades sociais (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010). 

Com o objetivo de solucionar os impactos ambientais causados pela TI, grandes empresas 

como Cisco System, Microsoft e Nokia, passaram a investir ainda mais em projetos de 

desenvolvimento sustentável (PEREIRA, 2010). Estes projetos visam sempre à conciliação do 

crescimento econômico e a preservação da natureza.  

Análises de mercado identificaram expectativas por parte da população em interagir com 

empresas éticas e que tenham atitudes ecologicamente sustentáveis.  Dessa forma, a gestão 

socioambiental surge como instrumento gerencial para a otimização econômica da organização 

(TACHIZAWA; POZO, 2010). 

Neste sentindo, percebe-se que a sustentabilidade ambiental é um tema não somente de 

interesse da comunidade científica, mas, principalmente das empresas que buscam um diferencial 

competitivo no mercado e da população no geral, que está cada vez mais consciente dos problemas 

                                                 

 

 

 
1
 http://www.computer.org/portal/web/computingnow/itpro 

2
 http://www.china-iot.net/GreenCom2013.htm 

http://www.computer.org/portal/web/computingnow/itpro
http://www.china-iot.net/GreenCom2013.htm
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ambientais atuais. O desenvolvimento sustentável é uma realidade de empresas de qualquer ramo e 

atividade. No entanto, acredita-se que a aplicação do desenvolvimento sustentável na indústria de 

TI se faz cada vez mais necessário no cenário atual, principalmente no Brasil (IPEA, 2010).  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Quando se trata especificamente de organizações de desenvolvimento de software, as 

questões ambientais também são relativas à energia, CO2 e lixo eletrônico (em inglês E-waste), 

principalmente, devido aos recursos tecnológicos utilizados e à infraestrutura requerida (PEREIRA, 

2010). Um fator agravante é a constante necessidade de aquisições de hardwares, seja por defeitos 

ou novas tecnologias, gerando lixos eletrônicos que podem estar sendo negligenciados. 

É possível compreender, portanto, que estas organizações de software também precisam 

tomar ações para a melhoria ou diminuição dos problemas ambientais relacionados, e não apenas ao 

atendimento às exigências legais. Em uma pesquisa realizada pela SYMANTEC em 2009, relata-se 

que dentre as 1.052 empresas entrevistadas (sendo 37 no Brasil), 97% estariam discutindo ou já 

implementando iniciativas ambientais, enquanto que 1% relatou ser um tema irrelevante 

(SYMANTEC, 2009).  

Na TI a preocupação com impactos ambientais estava sempre voltada para os fabricantes de 

hardware, mas em 2010, pesquisas apontaram que uma nova tendência de mercado estava levando 

empresas de software e de serviços de tecnologia a também se preocuparem com a certificação 

ambiental (GORDON, 2010). 

Esta pesquisa de Gordon (2010) indica que a preocupação com o meio ambiente é algo 

recente para as organizações de software e que, por este motivo, estas organizações estavam tendo 

dificuldades em implementar as ações ambientais necessárias para a aquisição da certificação 

ambiental. A ausência de modelos, guias e padrões dificultam a implementação da certificação 

ambiental e estas organizações acabam se desinteressando ou demorando um tempo maior para 

conseguir a certificação. 

Nestes casos, Gordon (2010) aconselha que as organizações iniciem seus esforços com um 

exemplo de sistema já implementado em outra organização e apenas o adaptem a sua realidade. No 
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entanto, sabe-se a dificuldade que a organização pode ter em conseguir apoio de outras 

organizações, considerando a competitividade do mercado.  

Atualmente, é possível encontrar muitas pesquisas e soluções publicadas na área da TI 

verde, mas ainda há dificuldade em saber se aquela solução é realmente útil e atende a algum 

requisito da certificação ambiental.  Ao analisar a NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004), responsável 

por avaliar e certificar a gestão ambiental da organização, constatou-se que a norma apresenta os 

requisitos que o sistema de gestão ambiental deve cumprir. A norma não descreve orientações ou 

exemplos que permitem apoiar a implementação dos requisitos deste sistema. Isto sugere a 

dificuldade que as organizações podem enfrentar para alcançar a certificação. 

Esta pesquisa observou, portanto, a necessidade do desenvolvimento de um modelo de 

referência baseado em normas e padrões internacionais e, principalmente, em conceitos da TI verde. 

Este modelo tem como objetivo apoiar organizações de software a implementar ações ambientais e 

proporcionar a inserção da gestão ambiental em seus processos organizacionais. 

Periodicamente, diversos artigos são publicados em diferentes revistas e outros acervos da 

área, explicando novas práticas para a resolução de um determinado problema ambiental 

(ORGERIE; LEFÈVRE; GELAS, 2010).  A Internacional Green Computing Conference – IGCC, 

por exemplo, apresenta anualmente as discussões mais atuais relativas ao tema (IGCC, 2011). 

Percebe-se, portanto, que estas organizações precisam coletar informações para incorporar 

conceitos ambientais aos seus processos.   

Com isso, este trabalho se propõe a responder as seguintes perguntas de pesquisa:  

 Quais processos e resultados esperados podem contribuir para organizações de 

desenvolvimento de software melhorarem seu desempenho ambiental? 

 Como estes processos e resultados podem ser organizados de modo a apoiar a sua 

implementação em organizações de desenvolvimento de software? 

1.1.1  Solução Proposta 

A busca pela melhoria da qualidade dos produtos de software incentiva empresas a adotar 

modelos nacionais e/ou internacionais de referência de processos de software (MONTONI, 2006). 
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A NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008), o CMMI-DEV (SEI, 2010) e o MR-MPS-SW (SOFTEX, 

2012) são exemplos de modelos consistentes e bastante difundidos na atualidade. Estes modelos 

apresentam detalhadamente os processos necessários para a gestão, planejamento e 

acompanhamento dos projetos e demais atividades relacionadas ao desenvolvimento do software. 

Em paralelo, diversos outros modelos são desenvolvidos à medida que empresas de diferentes 

características e tamanhos percebem a necessidade de melhorar seus processos e percebem que os 

modelos existentes não atendem a sua realidade (ZOUCAS, 2010). Um exemplo disso é o 

Automotive SPICE (AUTOMOTIVE SIG, 2010), modelo que surgiu a partir da NBR ISO/IEC 

15504 (ABNT, 2008), porém totalmente direcionado aos processos empregados na indústria 

automobilística.  

Modelos de referência são utilizados para representar um processo de forma sistemática e se 

propõem a melhorar a qualidade do processo organizacional para um determinado objetivo 

(ZOUCAS, 2010). Esta pesquisa tem como objetivo apoiar a melhoria dos processos 

organizacionais em relação ao atendimento dos objetivos ambientais da organização. Visa, portanto, 

à análise e padronização destas práticas em um modelo de referência com objetivo de permitir a 

implantação de processos que auxiliam a gestão ambiental da organização. 

O modelo proposto, denominado MPVerde, também se propõe a apoiar as organizações a 

desenvolver softwares de forma equilibrada ao meio ambiente. Foram desenvolvidos três níveis de 

maturidade para o modelo, onde cada nível estabelece objetivos ambientais a serem alcançados pela 

organização. O primeiro nível estabelece os processos principais do modelo, onde o conceito 

sustentabilidade ambiental é inserido na organização de forma padronizada e segmentada. Os 

processos envolvidos neste primeiro nível são relativos à gestão das soluções ambientais, dos data 

centers
3
, dos lixos eletrônicos e dos riscos ambientais. O segundo nível apoia a gestão de contratos 

com fornecedores e a aquisição de produtos através de critérios ambientais, propõe a realização das 

auditorias internas, mas, principalmente, permite a inserção de práticas ambientais às atividades 

diretamente relacionadas ao desenvolvimento, instalação e desativação do software. O último nível 

                                                 

 

 

 
3
 Data center é o local onde são organizados os equipamentos de processamento e armazenamento de dados de uma 

empresa, também chamados de Centro de Processamento de Dados (CPD). O termo em inglês é amplamente utilizado 

na literatura brasileira. 
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tem como objetivo apoiar a medição e análise das soluções ambientais e possibilitar a gestão dos 

treinamentos organizacionais e a gestão do conhecimento. 

Para a concepção do MPVerde foi utilizado um framework como apoio na definição da 

estrutura do modelo o que viabilizou a utilização de padrões conhecidos nacional e 

internacionalmente, além de permitir a reutilização de componentes de diferentes métodos já 

existentes. O framework PRO2PI-MFMOD (ZOUCAS, 2010) foi avaliado e testado em pesquisas 

anteriores (SALVIANO et. al, 2010) e, por isso, foi selecionado para apoiar esta pesquisa. 

A proposta deste modelo de referência pode significar ganhos sociais e também financeiros. 

Com a adoção deste modelo, os processos da organização poderão ser avaliados de forma 

padronizada para verificar se estão em conformidade com os objetivos e requisitos ambientais 

apontados na NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004).  

O MPVerde é composto basicamente por processos e resultados esperados que permitem a 

implementação do processo verde na organização. A avaliação deste modelo ocorreu em duas 

etapas, sendo a primeira por meio de questionários enviados para especialistas da área ambiental e 

também da engenharia de software. A segunda etapa compreendeu a realização de entrevistas em 

organizações de software de Santa Catarina. O objetivo das duas avaliações foi avaliar a viabilidade 

técnica e financeira para se atingir o resultado esperado de cada processo, assim como a relevância 

que o entrevistado atribui ao resultado esperado. No encontro com as empresas, também foi 

possível identificar se a empresa já executa o resultado esperado e, com isso, foram coletadas as 

evidências de execução. 

1.1.2  Delimitação de Escopo 

A pesquisa aponta a necessidade de se implementar ações ambientais em organizações de 

desenvolvimento de software, principalmente, pelo fato de que muitas delas desconhecem os 

problemas ambientais relacionados às suas atividades e a necessidade em buscar soluções para 

minimizar estes problemas. 

Nesta análise é possível identificar que para manter ou desenvolver softwares é necessário 

ter uma estrutura e desempenhar atividades que podem ter impacto sobre o meio ambiente. Dessa 

forma, verifica-se que a Engenharia de Software também deve envolver questões ambientais e 
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buscar junto às organizações as melhores soluções para os problemas detectados. Baseado em 

aspectos sustentáveis e nos impactos ambientais relacionados à tecnologia da informação e 

identificados em organizações de softwares, esta pesquisa também propõe a inserção de conceitos e 

práticas ambientais na Engenharia de Software. 

O estudo está direcionado a organizações que desenvolvem softwares como área fim. No 

entanto, organizações que tratam o desenvolvimento de software como área-meio (exemplo: órgãos 

públicos) também são consideradas como público-alvo do modelo e alguns processos poderão ser 

excluídos para que o modelo seja customizado à sua realidade. Dessa forma, compreende-se que o 

modelo não foi desenvolvido para atender fabricantes de hardwares ou outros equipamentos afins. 

O modelo desenvolvido nesta pesquisa também se propõe a apoiar o alcance da certificação 

ambiental da NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004). Com isso, acredita-se que através da 

implementação do MPVerde a organização será capaz de comprovar o atendimento aos requisitos 

descritos na norma e estabelecer a gestão ambiental em seus processos organizacionais. 

Não é objetivo do MPVerde atender a normas de qualidade de serviço (exemplo: NBR 

ISO/IEC 9001) ou normas de qualidade de software (exemplos: NBR ISO/IEC 12207, NBR 

ISO/IEC 15504). Isto significa que a implementação do modelo não exclui a necessidade de 

implementar estas normas de qualidade de software. 

Esta pesquisa também não teve como objetivo a construção de um método formal e 

detalhado de avaliação do modelo, como descrito pela família de normas da NBR ISO/IEC 15504. 

A avaliação do modelo foi desenvolvida como parte da avaliação da pesquisa. Com isso, o modelo 

de avaliação do MPVerde que apoia a análise do nível de maturidade da organização de software 

avaliada pode ser desenvolvido em um trabalho futuro. 

1.1.3  Justificativa 
 

No novo cenário socioeconômico, as empresas passam a compreender que o 

desenvolvimento econômico deve acontecer em conformidade com a responsabilidade 

socioambiental. Para tanto, estas empresas precisam fazer um esforço para adaptação dos seus 

processos organizacionais envolvendo a preservação do meio ambiente. Este é um dos maiores 

desafios que as organizações enfrentam na atualidade (TACHIZAWA; POZO, 2010).  
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Embora a necessidade para o desenvolvimento de estratégias ambientais nos produtos e 

serviços da TI seja evidente por muitos anos, ainda não é possível encontrar uma vasta literatura 

com as melhores estratégias (HARMON; AUSEKLIS, 2009). Isto indica que as empresas de TI 

podem estar descobertas de pesquisas científicas e comprovações, o que pode dificultar suas ações 

na preservação do meio ambiente. 

Ainda para Harmon e Auseklis (2009), um modelo de desenvolvimento e implementação de 

serviços de TI ambientalmente sustentáveis precisa ser desenvolvido. Este modelo deve integrar as 

iniciativas ambientais aliadas à capacidade e objetivos da organização. 

Em pesquisas realizadas na base do INMETRO (INMETRO, 2013) não foram encontradas 

organizações de software certificadas na NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004) no Brasil. No entanto, 

esta norma apresenta requisitos ambientais aplicáveis a qualquer cenário organizacional. Através da 

fundamentação teórica descrita no Capítulo 2, é possível observar que existem problemas 

ambientais associados a organizações desta natureza e, por isto, a preocupação com o meio 

ambiente, além do exigido legalmente, também se faz necessária em organizações de software. 

Apoiada nestas necessidades, esta pesquisa desenvolveu um modelo de referência e aponta 

os benefícios obtidos com a implantação do modelo em organizações de software. O modelo é 

baseado em conceitos ambientais obtidos a partir da NBR ISO/IEC 14001 e da TI verde.  

As empresas de TI adotam modelos de referência buscando competitividade no mercado 

através da qualidade não só do software desenvolvido, mas, principalmente, do processo de 

produção e distribuição destes produtos ou serviços. A utilização de um modelo de referência de 

processo permite que estas empresas sejam qualificadas e avaliadas conforme um padrão 

internacional de qualidade (SOFTEX, 2012). Com foco em sustentabilidade ambiental, é possível e, 

faz-se necessário (TACHIZAWA; POZO, 2010), o desenvolvimento de um modelo que apresente 

práticas e processos que apoiam a implantação da gestão ambiental nas organizações de software, 

promovendo uma avaliação comparativa entre estas organizações.  

 Um mapeamento sistemático foi realizado com o objetivo de identificar modelos, guias ou 

frameworks que descrevessem processos ou práticas no contexto da TI verde e que tivessem aplicação 

a organizações de software. Com estes critérios, foram selecionadas seis pesquisas apresentadas no 

Capítulo 3. Na análise das seis pesquisas, foi possível identificar que nenhuma descreve um modelo 
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voltado para a gestão ambiental baseado em requisitos da NBR ISO/IEC 14001, totalmente 

aplicável ao contexto das organizações de software.  

 Além dos requisitos descritos na NBR ISO/IEC 14001, o MPVerde ainda abrange processos 

específicos ao contexto das organizações de software como a gestão dos data centers e dos lixos 

eletrônicos, além de processos diretamente relacionados ao desenvolvimento, instalação e 

desativação do software. Portanto, o MPVerde deve ser entendido como um complemento a  NBR 

NBR ISO/IEC 14001, apresentando processos voltados especificamente a realidade das 

organizações de software. 

Outra contribuição desta pesquisa foi o desenvolvimento do Guia de Implementação do 

MPVerde, cuja função é apoiar o entendimento e a implantação do modelo por meio de um 

conjunto de orientações que auxiliam a adequação do modelo à realidade de cada organização. 

Deve ser compreendido que tanto o modelo como o guia não estabelecem como cada organização 

deve implementar os processos, mas sim o que se espera em cada implementação dos processos 

através dos resultados esperados. Um modelo de referência tem o objetivo de oferecer um roteiro 

que permita a uma organização implementar processos de modo sistemático e integrado (SOFTEX, 

2012), ao invés de um conjunto de iniciativas isoladas. Com isso, é possível garantir que as 

iniciativas sejam apoiadas pela organização e não somente de interesses individuais ou de um 

pequeno grupo. 

A utilização de um framework como apoio na definição da estrutura do modelo, viabilizou a 

utilização de padrões conhecidos nacional e internacionalmente, além de permitir a reutilização de 

componentes e diferentes métodos de modelos consolidados. O framework PRO2PI-MFMOD 

(ZOUCAS, 2010) foi avaliado e testado em pesquisas anteriores (SALVIANO et. al, 2010) 

(ZOUCAS; THIRY; SALVIANO, 2010) e, por isso, foi selecionado para apoiar esta pesquisa. O 

PRO2PI-MFMOD foi gerado a partir das práticas de construção de modelos já existentes, com o 

propósito de ser aplicável em construções, revisões, adaptações e instanciações de diferentes 

modelos de capacidade de processo. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 
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Construir um modelo de referência que possibilite a aplicação de processos verdes em 

organizações de desenvolvimento de software. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Verificar a existência de modelos, guias ou frameworks que reúnam práticas de 

sustentabilidade ambiental voltadas para a TI verde e aplicáveis a organizações de 

software;  

2. Identificar práticas verdes publicadas e validadas por outros pesquisadores por meio de 

um mapeamento sistemático; 

3. Estabelecer um mecanismo de agrupamento destas práticas conforme as áreas de 

negócio das organizações; 

4. Desenvolver um modelo de referência para aplicação de processos verdes em 

organizações de software; 

5. Avaliar a aplicabilidade do modelo desenvolvido a partir de questionários enviados a 

especialistas da área e aplicados em organizações de software. 

1.3 METODOLOGIA 

A pesquisa científica tem por objetivo contribuir para a construção do conhecimento 

humano em qualquer área (NETTO, 2005). Para que um trabalho seja considerado científico deve 

seguir determinados moldes ou modelos de tratamento descritos na literatura como metodologia 

científica. Nesta seção, será apresentada a metodologia científica definida para esta pesquisa de 

mestrado. 

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

A origem da palavra “método” deriva do grego metá (através de) e odós (caminho), isto 

significa, portanto, que método representa o caminho através do qual é possível chegar à solução do 

problema (NETTO, 2005). Desta forma, pode-se compreender que a metodologia remete-se aos 

procedimentos necessários para atingir os objetivos propostos na pesquisa.  
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Os métodos científicos dividem-se em (SILVA; MENEZES, 2005): 

1) Indutivo: Parte dos fatos particulares para conclusões genéricas. Proposto pelos 

racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz; 

2) Dedutivo: Parte de enunciados gerais dispostos em ordem, como premissas de um 

raciocínio para chegar a uma conclusão particular. Proposto por Bacon, Hobbes, Locke e 

Hume; 

3) Hipotético-Dedutivo: Parte da percepção de uma lacuna no conhecimento, acerca da qual 

formula hipóteses e, pelo processo de inferências dedutivas, testa a predição da 

ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. Proposto por Popper; 

4) Dialético: Tem por característica o aprofundamento dos fenômenos por meio de sua ação 

recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na 

natureza e na sociedade. Proposto por Hegel; 

5) Fenomenológico: A experiência é descrita e o entendimento é construído a partir de 

diversas compreensões. A verdade, portanto, não será única, existirão variações 

conforme as interpretações e comunicações. Proposto por Husserl. 

Para o trabalho proposto observa-se a aplicação do método hipotético-dedutivo, pois a 

pesquisa parte de um problema e são formuladas hipóteses, com isto é realizado um mapeamento 

sistemático para definição da solução do problema (LAKATOS; MARCONI, 2001). Seguindo o 

esquema apresentado por Popper (1993), o método hipotético-dedutivo da pesquisa proposta é 

estabelecido da seguinte forma: 

 

 
 

Figura 2. Método hipotético-dedutivo. 

Fonte: Popper, 1993 
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Expectativas ou Conhecimento Prévio: Este momento do processo investigatório ocorreu 

através do mapeamento sistemático que identificou estudos já realizados sobre modelos ou guias 

empregados na TI verde. Além disso, foi realizado um método indutivo por meio da concepção do 

modelo de referência com as práticas coletadas. 

Problema: Não existem modelos ou guias que apoiam a inserção da gestão ambiental em 

organizações de software e o alcance da certificação ambiental da NBR ISO/IEC 14001. 

Conjecturas: Esta pesquisa não percebeu hipóteses a serem analisadas. 

Falseamento: Avaliação do modelo completo através da aplicação de questionários. Neste 

momento, será possível descobrir se o teste da pesquisa tem uma resposta positiva (verdadeiro) ou 

negativa (falso). 

Uma vez definido o método da pesquisa, é possível determinar a classificação desta sob o 

ponto de vista de sua natureza, forma de abordagem do problema e objetivos.  

Sob o ponto de vista de sua natureza, esta pesquisa é classificada como Aplicada. Segundo 

Silva e Menezes (2005), a pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdade e interesses locais.” Ao contrário, da 

pesquisa básica que envolve a criação de novos conhecimentos sem a necessidade de aplicação 

prática. Este trabalho, entretanto, tem como objetivo gerar conhecimento através da solução de 

problemas ambientais com a implementação do modelo de referência de práticas sustentáveis.  

A pesquisa também pode ser classificada sob o ponto de vista de seus objetivos como 

exploratória, descritiva ou explicativa. Neste caso, a pesquisa é definida como exploratória, pois, 

inicialmente, será realizado um levantamento bibliográfico para entendimento do tema e definição 

do problema proposto.  

Silva e Menezes (2005) também classificam a pesquisa como quantitativa ou qualitativa, sob 

o ponto de vista da forma de abordagem. A pesquisa quantitativa utiliza recursos e técnicas de 

estatísticas, pois nela tudo deve ser quantificável, ou seja, as informações devem ser transformadas 

em números. A pesquisa qualitativa considera que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo da pesquisa. Dessa forma, não deve ser traduzida em números 

e não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. 



26 

 

Este trabalho reúne características da pesquisa qualitativa, pois um mapeamento sistemático 

foi realizado buscando identificar trabalhos correlatos. Também possui características da pesquisa 

quantitativa, pois o resultado do questionário foi traduzido em cálculos e apresentou uma análise 

quantitativa. 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Para constituição da fundamentação teórica foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

livros, revistas, jornais, periódicos e acervos digitais. Teve como objetivo ampliar a compreensão 

sobre o tema TI verde e evidenciar a relevância do tema abordado. Buscando constituir um 

embasamento teórico consistente, serão apresentadas pesquisas de mestres e doutores reconhecidos 

na área. 

A análise dos trabalhos relacionados é uma das partes mais importantes em uma pesquisa 

científica, pois é por meio dela que se é possível constatar a originalidade da pesquisa e verificar a 

evolução e situação atual do tema proposto. Foi realizado um mapeamento sistemático a partir de 

um protocolo de busca
4
, cujo principal objetivo foi verificar a existência de trabalhos publicados 

que apresentam modelos ou guias que reúnam práticas ambientais no contexto da TI verde e 

aplicáveis a organizações de software. Este protocolo também foi utilizado para a escolha das 

referências utilizadas no guia de implementação do modelo. 

Com a intenção de avaliar a aplicabilidade do modelo proposto, foi desenvolvido um 

questionário para análise por parte de especialistas e outro para análise por parte de organizações de 

software. Cada resultado esperado definido nos processos do modelo foi avaliado nestes 

questionários. 

Na avaliação dos especialistas foi obtida a resposta de um profissional e na avaliação das 

empresas de software foram realizadas entrevistas em três empresas de Santa Catarina. A partir 

destas duas avaliações, foi possível analisar a viabilidade técnica e financeira de implementação do 

modelo e a relevância avaliada para cada resultado esperado dos processos apresentados. Também 

                                                 

 

 

 
4
 O protocolo de busca é “um plano que descreve a condução de uma revisão sistemática proposta” (KITCHENHAM, 

2007). 
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foi possível identificar as ações ambientais realizadas, atualmente, por estas empresas e calcular um 

percentual de atendimento ao modelo em relação à implementação destas ações. 

O modelo também foi avaliado em relação à NBR ISO/IEC 14001, a fim de explicitar a 

abrangência do modelo sobre a norma. Nesta análise, é possível observar quais os requisitos 

ambientais descritos da norma estão cobertos pelo modelo. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está organizado em sete capítulos que estruturam a leitura acerca da pesquisa 

realizada. No Capítulo 1 é realizada a introdução ao tema meio ambiente na indústria da tecnologia 

da informação e sua relevância nos dias atuais. Além disso, o capítulo contextualiza a problemática 

de pesquisa e a justificativa para o desenvolvimento do modelo de referência para organizações de 

software.  

O Capítulo 2 tem como objetivo apresentar os principais assuntos relativos ao tema 

proposto, para com isso construir a fundamentação teórica da pesquisa. Os assuntos expostos 

referem-se aos principais problemas ambientais relacionados às organizações de TI, contextualiza o 

conceito de TI verde, descreve as principais legislações e certificações nacionais e internacionais 

relativas ao tema. Descreve a norma NBR ISO/IEC 14001 utilizada como base para o modelo e 

apresenta as principais normas e modelos de referência utilizados na área da tecnologia da 

informação. Além disso, descreve o framework PRO2PI-MFMOD utilizado como apoio na 

construção do modelo. 

O Capítulo 3 apresenta o estado da arte dos trabalhos coletados no mapeamento sistemático 

realizado durante a pesquisa. Os trabalhos foram analisados e comparados segundo os critérios 

definidos para escolha, agrupamento e grau de relevância com o estudo em questão. 

O Capítulo 4 descreve detalhadamente o modelo de referência para aplicação de processos 

verdes em organizações de software, MPVerde, proposto na pesquisa. No texto, é descrito como o 

framework PRO2PI-MFMOD foi instanciado na concepção do modelo. Também são apresentados, 

além de toda a estrutura do modelo, os processos definidos e os respectivos resultados esperados. 

O Capítulo 5 apresenta a avaliação do modelo proposto a partir do resultado obtido com as 

respostas dos especialistas aos questionários e a avaliação do modelo realizada por meio de 
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entrevistas em três organizações de software. Além disso, apresenta um comparativo do modelo 

com a norma NBR ISO/IEC 14001, permitindo concluir que o modelo abrange os requisitos 

ambientais descritos na norma. 

No Capítulo 6 descreve os resultados obtidos com a pesquisa comparando com os objetivos 

mencionados no Capítulo 1. Além disso, são tecidas as conclusões do trabalho, relacionando os 

objetivos identificados inicialmente com os resultados alcançados. São ainda propostas 

possibilidades de continuação da pesquisa desenvolvida a partir das experiências adquiridas com a 

execução do trabalho. 

No Apêndice A é descrito o protocolo de busca utilizado no mapeamento sistemático 

apresentado no Capítulo 3. A estrutura do protocolo, locais de busca, bem como as palavras 

utilizadas nas buscas são apresentados neste apêndice. 

No Apêndice B é apresentado o Guia de Implementação do modelo, outra contribuição da 

pesquisa, que apresenta orientações para apoiar a implantação dos processos. 

No Apêndice C são apresentadas as evidências de execução da avaliação do modelo nas 

empresas de software. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este Capítulo tem como objetivo fundamentar os conceitos e terminologias utilizados nesta 

dissertação. Dessa forma, são apresentados os principais fatores de influência causados pela TI ao 

meio ambiente, bem como se existem e como são desenvolvidas as atividades realizadas para 

minimizar ou zerar os problemas, no âmbito governamental e empresarial. O conceito de TI Verde é 

descrito, juntamente com os principais estudos relacionados a este trabalho de pesquisa. Legislação 

e principais certificações da área também são apresentadas neste capítulo. A norma ABNT NBR 

NBR ISO/IEC 14001 também é apresentada neste capítulo, pois foi utilizada como embasamento 

teórico na concepção do modelo desenvolvido nesta pesquisa. Por fim, para entendimento dos 

conceitos e da estrutura utilizada para desenvolver o modelo MPVerde, este capítulo também 

descreve a definição dos conceitos de maturidade e capacidade, apresenta as características de 

modelos de referência consolidados no mercado da TI e descreve a NBR ISO/IEC 15504 e o 

framework PRO2PI-MFMOD, utilizados para apoiar na definição estrutural do MPVerde.  

2.1 PRINCIPAIS RELAÇÕES ENTRE A TI E O MEIO AMBIENTE 

Os impactos ambientais delineados pelas mudanças climáticas, o efeito estufa e o 

crescimento industrial são os principais desafios enfrentados no século XXI e futuras gerações. Para 

dar solução ou amenizar estes problemas, cientistas utilizam recursos tecnológicos em pesquisas. Se 

por um lado, a tecnologia da informação pode ajudar a solucionar os problemas ambientais, por 

outro lado, o consumo de energia elétrica utilizado pela própria TI aumenta proporcionalmente, 

também gerando problemas ambientais (JOHAAN et. al., 2011). Em um cenário em que a 

computação é cada vez mais utilizada e exigida em pesquisas, indústrias, comércio e usuários afins, 

percebeu-se que a tecnologia da informação contribui para o aumento dos problemas ambientais 

observados hoje em dia. A utilização dos equipamentos eletrônicos exige um consumo expressivo 

de energia elétrica e gera lixo eletrônico (MURUGESAN, 2008). Esta seção discute os principais 

fatores de influência do meio ambiente advindos da tecnologia da informação. 

2.1.1  Consumo de Energia Elétrica e Emissão de CO2 
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Em um mundo globalizado em que a população demanda cada vez mais por novidades 

tecnológicas, seja para uso científico, pessoal ou profissional, a tecnologia da informação se tornou 

uma das indústrias que mais consome energia elétrica no mundo (DUBEY; HEFLEY, 2011).  

Esta relação entre a tecnologia e o consumo de energia é discutida desde a época de 

Thirring, um dos primeiros autores a estimar a quantidade de energia que seria demandada pela 

tecnologia (THIRRING, 1958 apud SADORSKY, 2012). Nesta época, já se imaginava o 

crescimento da tecnologia como uma necessidade futura. Em 1985, Walker (1985) afirmou que 

havia uma preocupação global com o crescimento na demanda de energia, porém havia um forte 

investimento em tecnologia da informação e nesta pesquisa o autor alertou que a TI aumentaria 

ainda mais esta demanda por energia. 

Desde então, a tecnologia da informação tem crescido rapidamente, principalmente, após o 

surgimento da internet, computadores pessoais (MURUGESAN, 2008) e os celulares smart phones. 

Atualmente, a TI tem uma importância muito grande na economia do mundo e os maiores 

indicadores de aumento na utilização são encontrados em países em desenvolvimento. Por exemplo, 

entre 2000 e 2010, a aquisição de celulares a cada 100 habitantes aumentou em 107% em países 

desenvolvidos, 187% no mundo todo e já nos países em desenvolvimento, houve um aumento de 

255% (SADORSKY, 2012).  

A Tabela 1 apresenta as taxas de crescimento das variáveis utilizadas por Sadorsky (2012) 

para analisar o impacto da TI no consumo de energia nos países emergentes. Para o autor, estas 

taxas indicam o rápido crescimento da TI no final do século XX e início do século XXI. A tabela 

descreve os índices anuais medidos para o consumo de energia per capita (Eletricidade), o PIB per 

capita (Renda), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o número de conexões na 

internet para cada 100 habitantes (Internet), o número de aparelhos móveis para cada 100 habitantes 

(Aparelhos móveis) e o número de computadores pessoais para cada 100 habitantes (PCs). 
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Tabela 1. Taxas de crescimento anual de 1993 a 2008 (%) 

País Eletricidade Renda INPC Internet Aparelhos 

móveis  

PCs
5
 

África do sul 0,75 1,79 6,41 28,46 45,08 14,69 

Brasil 2,29 1,86 29,96 48,63 43,44 24,73 

China 8,73 8,88 4,31 78,63 45,31 29,70 

Índia 3,69 5,01 6,35 66,16 63,20 28,22 

Indonésia 6,75 2,61 11,45 63,71 51,16 15,25 

Fonte: Adaptado de Sadorsky (2012). 

É possível identificar com a Tabela 1 que, apesar do baixo índice de aumento na renda do 

cidadão, o crescimento da TI foi expressivo, principalmente na China. O Brasil apresenta um dos 

menores índices de aumento na renda e um dos maiores índices de inflação (INPC), estes dois 

indicadores possuem uma relação direta, mas ainda assim a pesquisa aponta que o brasileiro 

aumentou, consideravelmente, o seu consumo em serviços de internet e na aquisição de aparelhos 

móveis (SADORSKY, 2012). 

Para Sadorsky (2012), as economias emergentes estão experimentando um rápido 

crescimento na utilização da TI, mas estes países ainda precisam se preparar para o aumento na 

demanda de energia. Estima-se que em 2022, mais de 30% do consumo de energia nas residências 

serão por causa da utilização de aparelhos eletrônicos (IPEA, 2010). Além disso, estudos apontam 

que 50% dos gastos em uma organização são advindos do uso de computadores, notebooks, data 

center, e outros equipamentos tecnológicos (HARMON; AUSEKLIS, 2009). 

Neste contexto, pode-se afirmar que a computação verde surgiu devido à necessidade de se 

controlar o consumo elevado de energia e, desde então, o foco principal tem sido a eficiência do uso 

da energia elétrica nas empresas de TI (WANG et al., 2011). A emissão de CO2 gerada a partir do 

consumo da energia elétrica, portanto, também se tornou um fator impulsionador para as pesquisas 

de práticas verdes.  

Segundo Dubey e Hefley (2011) a quantidade de dióxido de carbono gerada por uma 

organização, tanto de grande ou pequeno porte, deve ser controlada. Os pesquisadores apresentaram 

a quantidade média de CO2 emitida pelos equipamentos de TI por ano: 

                                                 

 

 

 
5
 Sigla comumente utilizada pela comunidade da TI, significa Personal Computer ou computador pessoal. 
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 Cada servidor produz oito toneladas; 

 Cada PC ou notebook produz quatro toneladas; 

 Cada impressora produz dez toneladas; 

 Cada roteador produz vinte toneladas; 

 Cada switch de Ethernet produz cinco toneladas. 

A internet e toda a infraestrutura necessária para mantê-la são os maiores consumidores de 

energia no contexto da tecnologia da informação. O rápido crescimento da internet preocupa 

pesquisadores e empresários donos de data centers que percebem a necessidade de soluções rápidas 

para diminuir os custos com energia. Agarwal e Nath (2011) apresentam os percentuais de 

crescimento da internet no mundo através da Tabela 2. 

Tabela 2. Crescimento da internet nos continentes entre 2000 a 2010 

Região % Crescimento % Usuários 

África 2357,30 5,60 

Ásia 621,80 42,00 

Europa 352,00 24,20 

Oriente Médio 1825,30 3,20 

América do Norte 146,30 13,50 

América Latina/Caribe 1032,80 10,40 

Oceania/Austrália 179,00 1,10 

Quantidade média de crescimento: 444,80% 100% 

Fonte: Adaptado de Agarwal e Nath (2011). 

Empresas que possuem estruturas de data center, geralmente, seguem a norma TIA 942 

(ANSI, 2005) para construção e manutenção destes locais. A norma define requisitos mínimos e 

orientações para composição da infraestrutura de data centers de qualquer tamanho, considerando 

informações de segurança de dados, sistema de cabeamento, disposição dos equipamentos e 

topologia da rede.  

No entanto, a norma não especifica requisitos sob o ponto de vista da preservação do meio 

ambiente. Para atender esta necessidade, em 2008 a União Europeia instituiu uma série de diretrizes 

denominadas “Code of Conduct on Data Centers Energy Efficiency” (Código de Conduta sobre 

Eficiência Energética em Data Centers) (EUROPEAN COMMISSION, 2008). Estas diretrizes 
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foram criadas em resposta ao aumento do consumo de energia nos data centers nos países da União 

Europeia e a necessidade de reduzir os impactos ambientais e econômicos relacionados a este 

consumo. 

O texto foi desenvolvido pela European Commission, órgão responsável por representar os 

interesses de todos os países membros da União Europeia e também responsável por garantir que a 

legislação esteja sendo corretamente aplicada nestes países (EUROPEAN COMMISSION, 2008). O 

código de conduta descreve práticas que apoiam a melhoria da eficiência energética nos data 

centers no que se refere à aquisição e manutenção dos equipamentos, implantação de novos 

serviços/softwares, gestão dos dados, resfriamento, equipamentos de energia, instalações/layout 

físico, localização geográfica, utilização da água como fonte energética, medições e relatórios 

(EUROPEAN COMMISSION, 2012). Algumas práticas definidas nestas seções do texto são 

descritas no Quadro 1. 

Quadro 1. Práticas para eficiência energética em data centers 

Prática Seção Peso 

Na aquisição de novos equipamentos, utilizar certificações como 

Energy Star para avaliar o produto. 

Serviços e Equipamentos de TI 5 

Utilizar recursos para gerenciamento de energia  Serviços e Equipamentos de TI 5 

Implementar a virtualização Serviços e Equipamentos de TI 5 

Selecionar ou desenvolver softwares eficientes Serviços e Equipamentos de TI 4 

Refrigeração líquida para os equipamentos Resfriamento 4 

Sistema para desligar as luzes (exemplo: detector de movimento) Outros  

Evitar a incidência direta do sol Construção do Data Center 2 

Instalar o data center em locais de menor temperatura Construção do Data Center 3 

Captar água da chuva Construção do Data Center 1 

Instalar equipamentos para medição da distribuição e do consumo 

de energia 

Monitoramento 3 

Extrair relatórios em horários de pico com os níveis de consumo de 

energia, temperatura e umidade. 

Monitoramento 3 

Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2012. 

 

Através do Quadro 1 é possível perceber que cada uma das práticas descritas no código de 

conduta possui um peso de qualidade associado. Os valores estão em uma escala de 1 a 5 e indicam 

o nível de benefício esperado de uma ação em relação a outra. O peso não é utilizado como 

pontuação, mas sim para indicar a priorização das práticas a serem adotadas (EUROPEAN 

COMMISSION, 2012).  
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Esta iniciativa da União Europeia poderia ser adotada por empresas brasileiras, pois o texto 

não apresenta tratativas em relação a nenhuma legislação específica. As práticas descritas estão 

relacionadas a melhorias que em sua maioria podem ser identificadas como soluções simples e que 

não requerem tanto investimento.  

As empresas também podem ter iniciativas próprias que também são simples, como a 

utilização de ferramentas para calcular
6
 a emissão de CO2 a partir das viagens de avião, 

deslocamentos diários (carro, ônibus, metrô), resíduos sólidos gerados e energia elétrica consumida. 

Com isso, a empresa poderá conhecer o seu impacto no meio ambiente e tomar ações de melhorias, 

como reduzir as viagens de avião e o consumo de energia elétrica, incentivar o uso de bicicletas, 

dentre outros.  

Em resumo, atualmente, a tecnologia da informação gera cerca de 600 milhões de toneladas 

de CO2 por ano e é responsável por 2% a 3% de emissão de gases do efeito estufa 

(AGARWAL;NATH, 2011). Medidas que possibilitam o controle da emissão de CO2 são 

necessárias e podem ser iniciadas pelo próprio governo, seja em disponibilizar informações, a 

exemplo da União Europeia, seja exigindo das empresas a implantação de ações sustentáveis 

(SADORSKY, 2012). 

2.1.2  Lixo Eletrônico 

Os principais problemas ambientais advindos da tecnologia da informação estão 

relacionados à extração de recursos naturais para fabricação dos equipamentos eletrônicos e a 

ausência de uma reciclagem apropriada destes equipamentos, quando se tornam obsoletos 

(KRIKKE, 2008). Esta reciclagem inadequada não permite o melhor reaproveitamento dos recursos 

naturais e ainda pode causar poluição ao meio ambiente. Diversos estudos apontam que a evolução 

tecnológica trouxe problemas e dilemas ambientais que não podem ser ignorados e necessitam de 

soluções urgentes (WIDMER et al., 2005) (TANSKANEN, 2012) (KIDDEE, NAIDU, WONG, 

2013). 

                                                 

 

 

 
6
 http://www.plantearvore.com.br/pt/calculadora.html 
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Os materiais eletrônicos podem conter mais de 1.000 substâncias diferentes, algumas são 

identificadas como metais preciosos, como o ouro e o cobre, outras são tóxicas e compõem a 

família dos metais pesados, como o chumbo, mercúrio, arsênio e cádmio (KIDDEE, NAIDU, 

WONG, 2013). Estas substâncias são exploradas da natureza e quando descartadas de forma 

inadequada podem ser direcionadas para aterros sanitários e contaminar o solo e afetar a saúde 

humana. Segundo Widmer et al. (2005), 70% dos metais pesados encontrados nos aterros dos EUA 

vem destes equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias. 

Quando descartados, estes equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias são categorizados 

como lixo eletrônico. O lixo eletrônico é um termo genérico que se aplica a qualquer equipamento 

eletrônico que teoricamente tenha alcançado o final da sua vida útil (HANSELMAN; PEGAH, 

2007). Porém, estes equipamentos nem sempre são descartados somente quando não funcionam 

mais. Celulares, televisores, computadores pessoais e vídeo games são exemplos de produtos 

eletrônicos que se tornam obsoletos em pouco tempo, pois estão constantemente sendo lançados 

com novas adaptações e inovações tecnológicas com o intuito de atrair o consumidor e induzi-lo a 

comprar, mesmo que o seu aparelho ainda esteja em ótimas condições. No mundo, 40 milhões de 

toneladas de lixo eletrônico são geradas anualmente (KRIKKE, 2008).  Este número é 

representativo diante do fato que poucos países possuem uma boa política de reciclagem e 

fiscalização deste lixo. A Figura 3 apresenta o percentual relativo à composição dos tipos de lixo 

eletrônico em aterros sanitários. 
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Figura 3. Composição geral dos lixos eletrônicos (%) em aterros. 

Fonte: Adaptado de Widmer et al. (2005). 

A Figura 3 demonstra a quantidade em percentual dos materiais advindos de lixos 

eletrônicos encontrados em aterros no mundo. Estima-se que mais de 90% desses materiais podem 

ser reaproveitados em processos de reciclagem apropriados. Segundo Kiddee, Naidu e Wong 

(2013), não há uma legislação adequada para a gestão eficaz desses resíduos, tanto em países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. O rápido crescimento do lixo eletrônico e a legislação 

ineficiente levaram estes países a decidirem por estratégias inadequadas de gestão, o que contribuiu 

para sérios impactos ao meio ambiente encontrados hoje. 

Os metais encontrados nos computadores, por exemplo, são: níquel, bário, berílio, cobre, 

gálio, ouro, ferro, manganês, paládio, platina, prata, zinco, alumínio e selênio; sendo considerados 

os mais perigosos: o chumbo, arsênio, cádmio, cromo e mercúrio. A porcentagem de alguns destes 

metais inclui: alumínio (14,1723%), cádmio (0,0094%), chumbo (6,2988%), cobre (6,9287%), ferro 

(20,4712%), mercúrio (0,0022%) e níquel (0,8503%) (SILVA; MARTINS; OLIVEIRA, 2007). O 

plástico também é um material que pode trazer graves problemas ao meio ambiente. Sabe-se que o 

plástico é um material muito resistente e que possui um longo prazo para decomposição, cerca de 

150 anos (FREIRE, 2007). Por este motivo são encontrados resíduos de plásticos em rios, praias e 

até no fundo do oceano.  
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Estes metais pesados podem poluir rios, plantas, animais e, por consequência, afetar a saúde 

de pessoas que não necessariamente tenham contato direto com estes materiais. A Tabela 3 

apresenta os exemplos de metais considerados mais perigosos e as doenças relativas à exposição a 

estes metais: 

Tabela 3. Metais tóxicos e doenças associadas 

Metal Doenças associadas 

Arsênio (As) Efeitos crônicos que causam doenças de pele e câncer de pulmão.  

Cádmio (Cd) Pode gerar descalcificação óssea, lesão renal, enfisema pulmonar, além de efeitos 

teratogênicos (deformação fetal) e carcinogênicos. 

Cromo (Cr) Extremamente tóxico ao meio ambiente. Pode causar danos ao DNA e deficiência 

visual permanente. 

Chumbo (Pb) Pode acumular nos ossos, cabelos, unhas, cérebro, fígado e rins. Veneno 

cumulativo de intoxicações crônicas que provocam alterações gastrintestinais, 

neuromusculares, hematológicas podendo levar à morte. 

Mercúrio (Hg) Pode causar danos ao cérebro, rins e feto. 

Fonte: Adaptado de Kiddee, Naidu e Wong (2013). 

Em virtude da preocupação com a composição dos materiais eletrônicos e os danos ao meio 

ambiente, puderam-se perceber dois esforços que buscam minimizar ou mitigar os problemas 

ambientais envolvidos (HART, 1996) (TANSKANEN, 2012). O primeiro está associado à 

fabricação dos produtos, onde se busca diminuir a quantidade do material ou a utilização de 

materiais alternativos. O segundo esforço está no processo de reciclagem dos equipamentos 

eletrônicos. 

Em relação ao primeiro esforço, Hart (1996) defende a utilização do conceito Design for 

environment (DfE) na fabricação dos produtos. O DfE ocorre na fase inicial do produto, ou seja na 

especificação do projeto. Neste momento, devem ser analisados todos os efeitos e impactos que este 

produto poderá ter sobre o meio ambiente. Sob esta perspectiva deverá ser possível projetar 

produtos que facilitem a reutilização e a reciclagem. No DfE, os produtos e serviços devem ser 

selecionados seguindo critérios e padrões de projetos sustentáveis. As prioridades devem ser 

relativas à eficiência energética, gerenciamento de água e ar, inovação de materiais e a redução de 

elementos tóxicos (HARMON; AUSEKLIS, 2009). Como materiais alternativos, algumas soluções 

já são encontradas em pesquisas científicas, como é o caso dos plásticos feitos de milho e os 

notebooks feitos de fibras de bambu e madeira. 
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 Em relação ao esforço de reciclagem, o trabalho consiste em, basicamente, coletar os 

equipamentos, separar os materiais e depois disponibilizá-los para fabricação de novos produtos. O 

seja, a reutilização dos materiais poderá evitar a necessidade da extração de novos recursos naturais 

e minimizar a poluição, entre outros impactos ambientais advindos do descarte inadequado do 

material (TANSKANEN, 2012). 

Com os dois esforços sendo atingidos será possível concluir o ciclo entre produção, 

utilização, descarte, reciclagem e reutilização de materiais de forma ambientalmente sustentável. 

Com a intenção principal de inibir a exportação de resíduos tóxicos de países desenvolvidos 

para países em desenvolvimento, o PNUMA promoveu a Convenção de Basiléia em 1989 (Basel 

Convention) sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu 

Depósito. A convenção foi promulgada internamente através do Decreto 875/1993 e regulamentada 

pela Resolução Conama 23/1996. Esta convenção teve como objetivo promover o gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos perigosos e outros resíduos internamente nos países parte, 

inibindo a movimentação destes resíduos e coibindo o tráfico ilegal (CONAMA, 1996). 

A resolução do CONAMA, portanto, proíbe a importação de resíduos perigosos, domésticos, 

decorrentes da incineração de resíduos domésticos, ou resíduos que contenham em sua fórmula 

elementos como cobre, zinco, arsênico, selênio, cádmio, mercúrio, etc. Demais resíduos 

classificados como não inertes, poderão ser importados para fins de reciclagem e reaproveitamento 

apenas após a autorização do IBAMA, mediante o cumprimento de exigências como cadastramento, 

laudo técnico, atendimento às normas nacionais e internacionais, dentre outras (CONAMA, 1996). 

No entanto, estima-se que 80% de todo o lixo eletrônico gerado por países desenvolvidos 

continuam sendo exportados para países em desenvolvimento (KIDDEE; NAIDU; WONG, 2013). 

De acordo ainda com Kiddee, Naidu e Wong (2013), os EUA são um dos maiores produtores de 

lixo eletrônico e não ratificou a Convenção de Basiléia. Especialistas estão debatendo lacunas na 

convenção, pois esta permite a exportação de produtos inteiros para outros países, desde que não 

seja para reciclagem. A partir desta brecha, os produtos que já não servem mais para uso estão 

sendo destinados aos países em desenvolvimento sob perspectiva de doações.  

Alguns empresários percebem que a reciclagem destes equipamentos é um negócio atrativo, 

pois em uma tonelada de placas de circuito eletrônico, por exemplo, é possível obter de 80 a 1.500 
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gramas de ouro e de 160 a 210 kg de cobre (WIDMER et al., 2005). Com isso, surgem os garimpos 

eletrônicos e a exploração dos catadores. 

 Em países como China, Índia e Ghana, os catadores do garimpo eletrônico são 

condicionados a um trabalho precário sem fiscalização ambiental e trabalhista. A atividade destes 

catadores constitui-se em extrair e separar os componentes preciosos (ouro, bronze, etc.) do lixo 

eletrônico e, sem observar medidas de segurança, ficam expostos aos metais utilizando práticas 

impróprias para manuseio (TANSKANEN, 2013). Um dos processos utilizados na extração é a 

incineração ao ar livre. Deste processo, gases poluentes e altamente tóxicos são liberados na 

atmosfera, contaminando rios, florestas e todos os animais que por ali habitam, e, principalmente, 

os próprios catadores.   

 Guiyu, na província de Guangdong, sul da China, é famosa por realizar atividades primitivas 

de reciclagem dos lixos eletrônicos. De acordo com a pesquisa publicada por Leung et al. (2008), 

níveis elevados de metais pesados foram encontrados no ambiente de Guiyu e exames de saúde 

feitos em trabalhadores e crianças, catadores do garimpo eletrônico, detectaram altos índices de 

problemas digestivos, neurológicos, respiratórios e uma grande incidência de doenças ósseas, todas 

relacionados a exposição a estes materiais. Guiyu é apenas mais uma das cidades destino dos lixos 

eletrônicos, Accra em Ghana é mais um exemplo de descaso na reciclagem destes materiais. Países 

da Europa e os Estados Unidos são os principais distribuidores destes lixos para países em 

desenvolvimento (LEUNG et al., 2008).  

Em relação ao tratamento do lixo eletrônico, o Brasil ainda precisa melhorar. Em fevereiro 

de 2010, o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), publicou um relatório 

visando alertar os países emergentes sobre o sério problema relacionado ao lixo eletrônico. O 

relatório apontava, dentre outras necessidades, a importância do reaproveitamento dos materiais 

utilizados nestes equipamentos eletrônicos. O Brasil se destaca por ser o país que mais gera lixo 

eletrônico a partir de computadores pessoais (kg per capita), comparado a outros países emergentes 

como China, Índia, México e África do Sul. O relatório também critica a falta de informações sobre 

o destino destes lixos no Brasil. Além disso, critica a ausência de leis federais e o descaso do poder 

público quanto a fiscalizações (PNUMA, 2010).  

Após 19 anos em debate no Congresso, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS – 

lei nº 12.305) foi aprovada em agosto de 2010. O artigo 33 da lei responsabiliza os fabricantes de 
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determinados produtos pela coleta e tratamento destes materiais (BRASIL LEI Nº 12.305, 2010). 

Apesar de sancionada e já em vigor, é possível identificar falhas nos processos de logística reversa 

no país. Produtos órfãos, ou seja, provenientes do mercado ilegal ou de fabricantes já inoperantes no 

mercado, ficaram encobertos nessa regulamentação. Percebe-se, portanto, uma necessidade de criar 

políticas e legislações específicas para as tratativas de lixos eletrônicos no Brasil.  

Exemplo como de Cascavel/Paraná, que publicou em 2009 a lei municipal nº 5.359 que 

institui normas e procedimentos específicos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final dos 

lixos eletrônicos (CASCAVEL LEI Nº 5.359, 2009), se faz necessário em todos os estados e 

municípios brasileiros a criação de leis específicas como esta.  Dentre as diretrizes apresentadas 

nesta lei destacam-se: definições quanto a destinação final do lixo para processos de reciclagem e 

aproveitamento do produto ou componentes, práticas de reutilização total ou parcial, neutralização e 

disposição final apropriada dos componentes tecnológicos equiparados a lixo químico mediante 

obtenção de licença ambiental expedida pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP; as embalagens 

devem conter informações como advertência para não haver descarte em lixo comum, orientações 

sobre postos de coleta, endereço e telefone de contato dos responsáveis, alertas sobre a existência de 

substâncias tóxicas; Fabricantes, importadores ou empresa que comercializa devem manter pontos 

de coletas para receber os lixo eletrônicos. Em caso de descumprimento da lei, a empresa poderá 

sofrer multas que serão destinadas a programas de coleta seletiva e ações de destinação final 

ambientalmente adequada (CASCAVEL LEI Nº 5.359, 2009). 

Enquanto que a política nacional foi publicada apenas em 2010, já em 2005 o estado de 

Santa Catarina instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos (SANTA CATARINA LEI Nº 

13.557, 2005), definindo diretrizes e normas de prevenção da poluição, proteção e recuperação da 

qualidade do meio ambiente e da saúde pública. Em 2008, uma alteração na lei permitiu que o 

estado passasse a exigir dos fabricantes, importadores e empresas de comercialização, o 

recolhimento do produto pós-consumo. 

A logística reversa descrita nessas leis refere-se, de acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente, a um instrumento de desenvolvimento econômico e social destinado a viabilizar a coleta 

e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação (MMA, 2010).  
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No dia 03 de janeiro de 2013, o Ministério do Meio Ambiente publicou um edital
7
 

chamando fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos 

para elaboração de proposta de Acordo Setorial visando à implantação de sistema de logística 

reversa de abrangência nacional (MMA EDITAL Nº1, 2013). O governo estima que até 2015 a 

logística reversa estará implantada em todo o país (MAZENOTTI, 2012). 

Em média, a vida útil de um computador em um ambiente empresarial é de dois anos e para 

uso pessoal é de três a cinco anos. Isto evidencia que, rapidamente, estes computadores se tornam 

obsoletos para estes usuários, que muitas vezes não sabem o que fazer com o equipamento em 

desuso. Uma pesquisa realizada com apoio do Ministério do Meio Ambiente aponta que 17% da 

população brasileira guardam lixo eletrônico em casa, por não saberem a quem destinar o material. 

Das onze cidades que participaram da pesquisa, São Paulo foi apontada como a cidade onde as 

pessoas mais guardam equipamentos eletrônicos em casa (MMA, 2010).  Portanto, programas que 

promovem a logística reversa são certamente necessários em um cenário nacional, mas não apenas 

em capitais. 

Em Santa Catarina, diversos programas de logística reversa são realizados através do Comitê 

para Democratização da Informática (CDI), ONG fundada no Rio de Janeiro e que atua em diversos 

estados brasileiros. O ReciclaTec
8
 é o principal programa do CDI-SC e é responsável pela 

redistribuição, reciclagem ou descarte dos equipamentos de informática doados por pessoas físicas 

ou jurídicas. Através do programa, a entidade promove cursos de desmanche, reciclagem, 

montagem e manutenção de computadores, e outros equipamentos, para jovens de baixa renda em 

condições de fragilidade social. Empresas diversas que desejam apoiar programas de logística 

reversa podem entrar em contato com o CDI para disponibilizar os materiais eletrônicos que não 

são mais usados, caracterizando doações. 

Medidas de incentivo fiscal, como a redução do IPTU
9
, vêm se estabelecendo no Brasil 

como forma de incentivar cidadãos e empresários a tomarem iniciativas ambientais em suas 

residências e comércio. Rio de Janeiro e São Paulo são exemplos de cidades que já aderiram ao 

                                                 

 

 

 
7
 http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/SRHU/fevereiro_2013/edital_ree_srhu_18122012.pdf 

8
 Fonte: http://www.cdisc.org.br/ 

9
 Imposto Predial e Territorial Urbano 

http://www.cdisc.org.br/
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IPTU Verde. Os descontos variam de acordo com as ações tomadas como: arborização, sistema de 

captação de água da chuva, sistema de aquecimento solar, construções com materiais sustentáveis, 

separação de resíduos sólidos, dentre outros
10

.  

Com isso, é possível perceber que o governo federal, governos estaduais e municipais estão 

concretizando ações para promover a gestão e a contenção dos lixos eletrônicos, de forma a 

solucionar os impactos ambientais já existentes no país e prevenir o surgimento de novos 

problemas. 

2.2 TI VERDE 

Diante da existência de problemas ambientais decorrentes da utilização da tecnologia da 

informação, surge então a TI verde, ou também conhecida como computação verde 

(MURUGESAN, 2008). A TI verde deve ser entendida como um sinônimo para qualquer iniciativa 

realizada por empresas, governos ou sociedade, para solução ou redução destes impactos 

ambientais. 

De uma maneira simplificada, a TI verde propõe a utilização de práticas ambientalmente 

corretas, considerando três pilares essenciais: a viabilidade econômica, a responsabilidade social e 

os impactos ambientais (BACHOUR; CHASTEEN, 2010). 

Os principais fatores que levaram ao surgimento da TI verde foram o rápido crescimento da 

internet e dos data centers, o aumento na potência dos equipamentos, aumento da necessidade de 

refrigeração, aumento dos custos de energia e a maior conscientização dos impactos da TI sobre o 

meio ambiente (HARMON; AUSEKLIS, 2009). 

A TI verde, em uma perspectiva inicial, preocupava-se apenas com soluções e esforços para 

economizar energia em qualquer nível de utilização, tanto para hardware, software ou serviços 

(AGARWAL; NATH, 2011). No entanto, para Murugesan (2008), a TI verde está além do que a 

simples economia de energia, pois deve abranger estudos e práticas de projeto, desde a fabricação, 

                                                 

 

 

 
10

 http://www.coletivoverde.com.br/iptu-verde-ajuda-na-economia-financeira-e-na-sustentabilidade-ambiental/ 

http://www.coletivoverde.com.br/iptu-verde-ajuda-na-economia-financeira-e-na-sustentabilidade-ambiental/
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até o uso e descarte dos computadores, ou outros equipamentos afins, com o mínimo ou nenhum 

impacto sobre o meio ambiente. 

Segundo Harmon e Auseklis (2009), a TI verde integra práticas que têm por objetivo 

maximizar a eficiência do uso dos recursos computacionais, minimizando o impacto ambiental. 

Atividades como virtualização de servidores, melhoria na tecnologia de refrigeração, reciclagem de 

produtos tecnológicos e otimização na infraestrutura de TI são alguns dos requisitos sustentáveis 

para adoção destas práticas verdes. Ela envolve o comprometimento de empresas que desejam 

modificar os seus objetivos de negócio agregando valores sustentáveis. Estes valores podem ser 

percebidos através da aplicação de práticas ambientais ao seu processo organizacional, ou seja, 

ações ou medidas são tomadas com o intuito de minimizar os impactos ou riscos ambientais 

associados ao processo produtivo da organização (DONELLAN; SHERIDAN; CURRY 2011). 

A TI verde reúne práticas que, em síntese, apresentam a aplicação de soluções para 

problemas ambientais comuns em empresas de tecnologia. As práticas verdes, assim chamadas, 

podem ser aplicadas às várias fases do ciclo de vida dos produtos ou serviços em TI (BACHOUR; 

CHASTEEN, 2010). Estas práticas prezam, principalmente, pela melhoria da eficiência energética e 

apoio no descarte e reciclagem de lixos eletrônicos (MURUGESAN, 2008). Para a maioria das 

organizações, as estratégias de TI verde envolvem, principalmente, a diminuição do consumo de 

energia, utilização de fontes de energia limpa, contratação de fornecedores sustentáveis, redução do 

consumo de papel e outros materiais e melhoria nas políticas de descarte dos equipamentos 

(DUBEY; HEFLEY, 2011). 

Os benefícios alcançados através das soluções em TI verde são muitos, entretanto, 

destacam-se o controle e redução dos impactos ambientais com a minimização do uso e descarte 

dos metais pesados usados na fabricação dos equipamentos e a conservação da água entre outros 

recursos escassos (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010). 

Além da redução do uso de recursos que agridem o meio ambiente e dos custos de energia, 

outro fator motivador na adoção da TI verde é o fato de que as empresas sustentáveis são mais 

valorizadas no mercado e, por muitas vezes, escolhidas pelos clientes exatamente por esta imagem 

(FREITAS; BARRETO; CARVALHO, 2009). Dessa forma, é possível identificar que estas 

empresas se beneficiam em dois momentos fundamentais com a adoção de práticas ambientais. 
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Primeiro por contribuírem para preservação do meio ambiente e segundo pelo diferencial de 

mercado, conquistando clientes preocupados com a questão ambiental. 

Ainda de acordo com Harmon e Auseklis (2009), para que a empresa tenha sucesso no 

cenário da sustentabilidade é preciso redesenhar a sua TI para que os benefícios em implantar a TI 

verde aconteçam. É necessário adotar estratégias, promover inovação tecnológica, engajar 

mudanças organizacionais e culturais para que haja a integração dos modelos de negócio com a 

responsabilidade socioambiental. Estas transformações são motivadas pela própria mudança na 

conscientização dos usuários, que também percebem benefícios financeiros com a economia no 

consumo de energia, por exemplo. 

É possível verificar, portanto, que a conscientização da sociedade em relação aos impactos 

ambientais e às mudanças na legislação poderão evidenciar a necessidade em tornar prioridade e 

intensificar o desenvolvimento da TI verde em empresas no futuro (HARMON; DAIM; RAFFO, 

2010).  

2.3 LEGISLAÇÃO E CERTIFICAÇÕES 

Empresas que buscam atender aos requisitos sustentáveis podem ser estimuladas pelos 

benefícios financeiros e pela melhoria da imagem ou, certamente, por estarem submetidas à 

necessidades fiscais ou a questões legais. Governos de diversos países instituem normas e 

regulamentações neste âmbito sustentável para que haja um controle sob estas empresas. 

Na Europa, por exemplo, destacam-se duas diretrizes abaixo descritas (HARMON, 

AUSEKLIS, 2009): 

 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) – tornou-se lei na União 

Européia em 2003. A lei estabelece que as empresas fabricantes de eletrônicos são 

responsáveis pela coleta dos materiais descartados, ou seja, dos lixos eletrônicos. Com 

isso, os objetivos da lei estão em diminuir a quantidade de lixos eletrônicos em locais 

inapropriados e prover incentivos para o desenvolvimento de equipamentos que tenham 

um menor impacto ambiental; 

 RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 

Directive) – visa a restrição e o controle da utilização de seis substâncias perigosas na 
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fabricação dos equipamentos eletrônicos. Com esta diretriz é possível proibir a entrada 

do equipamento no mercado europeu caso contenha mais do que a quantidade permitida 

de chumbo, cádmio, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados, éteres 

difenil-polibromados.  

Nos EUA também se destacam duas diretrizes que auxiliam na classificação dos produtos 

em relação às questões sustentáveis, são elas (MURUGESAN, 2008): 

 EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) – é uma avaliação 

ambiental abrangente que ajuda a identificar os computadores verdes e outros 

equipamentos. A norma avalia os produtos eletrônicos em 23 quesitos obrigatórios e 28 

opcionais que estão agrupados em oito categorias: redução e eliminação de materiais que 

agridem o meio ambiente, seleção de materiais, planos e projetos para o final de vida dos 

produtos (reciclagem), longevidade do produto, conservação de energia, gestão dos lixos 

eletrônicos, desempenho corporativo e embalagens. A diretriz auxilia os consumidores 

na escolha dos equipamentos mais sustentáveis;  

 Energy Star 4.0 Standard – padrão internacional para consumo eficiente de energia. A 

norma regulamenta o desempenho no consumo de energia dos equipamentos 

eletroeletrônicos, fornece ainda especificações para o consumo de energia quando o 

equipamento está em modo ocioso, sleep ou em espera. Equipamentos que respeitam a 

norma economizam energia em qualquer modo de operação.  

No Brasil, destaca-se o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), 

como regulador dos produtos fabricados dentro do país. 

 Selo Procel – instituído por decreto presidencial em 8/12/1993, o selo tem como objetivo 

principal identificar os níveis de eficiência energética dos produtos, avaliando-os por 

critérios de concessão em diversas categorias. Esta identificação orienta os 

consumidores na escolha dos produtos. O órgão responsável pelo processo de concessão 

do selo é o INMETRO, e o programa é coordenado pela Eletrobrás.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei n
o
 12.305 de agosto de 2010, responsável por 

fornecer diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL 

LEI Nº 12.305, 2010), apresenta mecanismos reconhecidos internacionalmente como eficazes na 
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gestão de resíduos sólidos como: metas graduais, estudos periódicos, modelo de responsabilidade 

compartilhada, linha de financiamento para a reciclagem e melhorias das condições de trabalho dos 

catadores. Como mencionado na Seção 2.1.3, a lei responsabiliza o fabricante pela coleta dos 

produtos (logística reversa), porém aqueles produtos órfãos, ou seja, provenientes do mercado ilegal 

ou de fabricantes inoperantes, ficaram descobertos pela lei. Neste sentido, vê-se a necessidade de 

novas políticas de reciclagem no país, possibilitando o desenvolvimento de empresas responsáveis 

pela reciclagem de produtos eletrônicos. 

O governo federal brasileiro incentiva a contratação de empresas ou produtos sustentáveis 

por meio de um portal destinado a Contratações Públicas Sustentáveis do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão
11

. Segundo matéria publicada no portal, anualmente, o governo 

brasileiro consome 15% do PIB com produtos e serviços, acredita-se que com a adoção de critérios 

sustentáveis nas contratações, o governo influenciará, mesmo que indiretamente, nos padrões de 

produção e consumo destes produtos e serviços
12

. 

2.4 NBR ISO/IEC 14001 

A família de normas NBR ISO/IEC 14000 fornece às organizações os elementos para a 

gestão e controle dos aspectos ambientais e para a melhoria do desempenho ambiental. A gestão 

ambiental definida nesta família de normas é destinada a produtos e também processos 

organizacionais. Quando para produtos, as normas definem, principalmente, análises de ciclo de 

vida, rotulagem ambiental e padrões orientados a aspectos ambientais (POMBO; MAGRINI, 2008). 

Já a NBR ISO/IEC 14001 orienta as mudanças nos processos e define os requisitos necessários para 

que a organização possa estabelecer e operar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Esta norma é 

aplicável a qualquer tipo de organização e permite que esta obtenha uma política voltada às 

questões ambientais levando em consideração requisitos legais e aspectos relativos (ABNT, 2004). 

A norma é baseada na metodologia Plan–Do–Check–Act (PDCA) que, em português, 

significa Planejar–Executar–Verificar–Agir (SEI, 2010). Esta abordagem de processo também é 
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 Portal CPS: http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/.  
12

 Matéria no portal CPS “Compras Sustentáveis na Administração Pública ganham em eficiência econômica”: 

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?p=1897. Acesso em: 22 de abril de 2012  

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?p=1897
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aplicada na norma NBR ISO/IEC 9001 e, por isso, as duas normas são consideradas compatíveis 

(ABNT, 2004). Esta compatibilidade tem como objetivo permitir a integração dos sistemas da 

organização, onde esta poderá perceber que o seu sistema de gestão da qualidade (NBR ISO/IEC 

9001) pode ser utilizado como base, por exemplo, para a implementação da gestão ambiental (NBR 

ISO/IEC 14001), dentre outros sistemas e gestões (POMBO; MAGRINI, 2008). 

O SGA é uma estrutura elaborada pela própria organização, baseada nos requistos da norma, 

que possibilita o controle dos seus impactos significativos sobre o meio ambiente e promove a 

melhoria contínua das operações e dos processos organizacionais (GORDON, 2010). É através da 

elaboração e avaliação deste sistema que a organização pode obter a certificação ambiental. Os 

requisitos ambientais são detalhados  no capítulo 4 da norma e descritos na Tabela 4. 

   Tabela 4. Requisitos ambientais da NBR ISO/IEC 14001. 

Requisito Descrição 
4.1 Requisitos gerais Descreve que a organização deve estabelecer, documentar, 

implementar, manter e continuamente melhorar um sistema de 

gestão ambiental em conformidade com os requisitos da 

norma. 

4.2 Política ambiental Descreve que esta política é a base sobre a qual organização 

estabelece seus objetivos e metas em comprometimento com os 

requisitos ambientais e com a melhoria contínua. 

Periodicamente, a política deve ser analisada e revisada, 

refletindo as mudanças nas condições e informações. 

4.3 Planejamento 

4.3.1 Aspectos ambientais Descreve a organização deve identificar os aspectos ambientais 

de suas atividades, produtos, serviços, dentro do escopo 

definido de seu sistema de gestão ambienta.  

4.3.2 Requisitos legais e outros Define que a organização deve identificar os requisitos legais 

que são aplicáveis aos seus aspectos ambientais. Requisitos 

que podem ser considerados: requisitos legais nacionais e 

internacionais, requisitos legais estaduais/ municipais/ 

departamentais, requisitos legais do governo local, acordos 

com autoridades públicas, acordos com clientes, diretrizes de 

natureza não regulamentar, princípios voluntários ou códigos 

de prática, etiquetagem ambiental voluntária ou compromissos 

de administração do produto, requisitos de associações de 

classe, acordos com grupos comunitários ou organizações não 

governamentais, compromissos públicos da organização ou de 

sua matriz e, requisitos corporativos/da empresa. 

4.3.3 Objetivos, metas e 

programa(s) 

Define que a organização deve estabelecer, implementar e 

manter objetivos e metas ambientais documentados, nas 

funções e níveis relevantes na organização. Atribuição de 

responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada 

função e nível pertinente da organização. 

4.4 Implementação 

e operação 

4.4.1 Recursos, funções, 

responsabilidades e autoridades 

Descreve a necessidade de definição das funções e 

responsabilidades envolvidas na gestão ambiental e que sejam 

comunicadas a todas as pessoas que trabalhem para a 

organização ou que atuem em seu nome. 

4.4.2 Competência, treinamento Descreve que a organização precisa identificar a 
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e conscientização conscientização, o conhecimento, a compreensão e as 

habilidades necessárias para que o indivíduo realize suas 

atividades. É imprescindível que as pessoas envolvidas em 

trabalhos que podem causar impactos ambientais sejam 

competentes para realizar as atividades designadas. Todas as 

pessoas precisam estar conscientes da política ambiental e dos 

aspectos ambientais que possam ser afetados pelo seu trabalho. 

4.4.3 Comunicação Descreve que a comunicação é importante para assegurar a 

eficaz implementação das questões ambientais. Os métodos de 

comunicação incluem reuniões regulares de grupos de trabalho, 

boletins informativos, quadro de avisos e intranet. 

4.4.4 Documentação A documentação do sistema da gestão ambiental deve incluir: 

política, objetivos e metas ambientais; escopo; principais 

elementos e sua interação e referência aos documentos 

associados. 

4.4.5 Controle de documentos Descreve um procedimento para gestão dos documentos. 

Segundo a norma, é necessário estabelecer procedimentos para: 

aprovação dos documentos; análise, atualização e reaprovação 

dos documentos; assegurar a identificação das alterações e 

revisões; assegurar o acesso e segurança e,; prevenir a 

utilização não intencional de documentos obsoletos 

identificando-os adequadamente. 

4.4.6 Controle operacional Define que a organização deve identificar e planejar aquelas 

operações que estejam associadas aos aspectos ambientais 

significativos identificados de acordo com sua política, 

objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam 

realizadas sob condições especificadas. 

4.4.7 Preparação e resposta à 

emergências 

Descreve que organização deve estabelecer, implementar e 

manter procedimento(s) para identificar potenciais situações de 

emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) 

sobre o meio ambiente, e como a organização responderá a 

estes. 

4.5 Verificação 

4.5.1 Monitoramento e medição Define que a coleta de dados a partir da análise de medições 

permite a identificação de ações corretivas e preventivas. Com 

as informações obtidas na medição a organização pode avaliar 

como está gerenciando seus aspectos ambientais, se está 

atingindo seus objetivos e metas e aprimorando o seu 

desempenho ambiental. 

4.5.2 Avaliação do atendimento 

a requisitos legais e outros 

Descreve que a organização precisa demonstrar que tenha 

avaliado o atendimento aos requisitos legais identificados. 

4.5.3 Não conformidade, ação 

corretiva e ação preventiva 

Define que a organização deve tratar as não conformidades 

reais e potenciais, e para executar ações corretivas e 

preventivas. 

4.5.4 Controle de registros Descreve que organização deve estabelecer e manter registros, 

conforme necessário, para demonstrar conformidade com os 

requisitos de seu sistema da gestão ambiental e desta norma, 

bem como os resultados obtidos. 

4.5.5 Auditoria interna Determina que a organização deve assegurar que as auditorias 

internas do sistema da gestão ambiental sejam conduzidas em 

intervalos planejados para determinar se o sistema da gestão 

ambiental está em conformidade e fornecer informações à 

administração sobre os resultados das auditorias. 

4.6 Análise pela administração Apresenta a necessidade da análise da administração nas 

definições e decisões nas mudanças realizadas. 

Fonte: Adaptada da NBR ISO/IEC 14001. 
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As principais fontes de motivação para se obter a certificação ambiental NBR ISO/IEC 

14001 podem ser identificadas como: reativas, reação a uma motivação externa; internas, 

influências das variáveis internas; pró-ativas, evitar problemas potenciais com os envolvidos 

externos; e, legais, cumprir com as regulamentações ambientais correntes e futuras (GAVRONSKI 

et. al, 2007 apud POMBO; MAGRINI, 2008). Além disso, os principais benefícios estão 

relacionados à produtividade, sociedade, marketing e financeiro (POMBO; MAGRINI, 2008). 

A norma existe desde 1996 e de acordo com o INMETRO (2013), atualmente, existem mais 

de 130 mil empresas certificadas no mundo. Ásia e Europa são os continentes em que a certificação 

é mais adotada. A Tabela 5 mostra o ranking dos países e a posição do Brasil em relação à 

quantidade de certificações emitidas. São apresentados apenas os países com número maior que 

dois mil. 

Tabela 5. Número de certificados NBR ISO/IEC 14001 emitidos no mundo. 

Posição Países Quantidade de certificados 

1 Japão 22.593 

2 China 18.842 

3 Espanha 11.125 

4 Itália 9.825 

5 Reino Unido 6.070 

6 Coréia do Sul 5.893 

7 EUA 5.585 

8 Alemanha 5.415 

9 Suécia 4.411 

10 França 3.047 

11 Brasil 2.447 

12 República Tcheca 2.179 

13 Suíça 2.064 

14 Índia 2.016 

Fonte: Extraída a partir de INMENTRO, 2013. 

No Brasil, as áreas com maiores números em certificações são classificadas de acordo com o 

código IAF: (17) “Metais Básicos e Produtos Metálicos Fabricados” com 234 certificações válidas, 

(31) “Transporte, Armazenagem e Comunicação” com 185 certificações válidas e (12) “Química, 

Produtos Químicos e Fibras” com 175 certificações válidas. A área (33) “Tecnologia da 

Informação” está em 21º lugar com apenas 27 certificações válidas (INMETRO, 2013). A 

certificação é concedida por unidade de negócio, ou seja, a organização pode obter mais de uma 

certificação. A Petrobrás é a empresa brasileira com o maior número de certificações. 
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Segundo Gordon (2010), inicialmente, a certificação conquistou o mercado europeu voltado 

às indústrias de equipamentos eletrônicos. Em 1999 atingiu o mercado norte-americano, quando a 

Apple passou a exigir que seus fornecedores tivessem a certificação e, em seguida, a IBM também 

teve a mesma iniciativa. Com esta exigência, o número de certificações emitidas cresceu 

rapidamente no mercado de fabricantes de eletrônicos.  

Entretanto, Gordon afirma que desde 2010 empresas de outros segmentos estão se 

interessando pela certificação, onde se destacam empresas fornecedoras de serviços de tecnologia e 

empresas de software. Estas empresas estão buscando a certificação, principalmente, devido à 

pressão do mercado, a imagem positiva, a economia financeira e a melhoria na gestão dos seus 

processos (GORDON, 2010).   

Empresas de pequeno porte, seja de qualquer segmento, ainda possuem dificuldades para 

alcançar a certificação. Os principais motivos estão relacionados aos custos necessários para 

contratar uma empresa certificadora, auditorias, consultorias, aquisição de novos equipamentos e as 

mudanças necessárias nos processos (POMBO; MAGRINI, 2008). 

2.5 MATURIDADE E CAPACIDADE 

Muitos modelos de referência são baseados no conceito do modelo CMM (Capability 

Maturity Model), ou seja, a maturidade e a capacidade são utilizadas para definição da avaliação e 

melhoria da qualidade e produtividade dos produtos e serviços de software (SEI, 2010). Os níveis 

de maturidade correspondem a um grau de melhoria do processo para um conjunto predeterminado 

de processos. Estes níveis de maturidade permitem antecipar o desempenho futuro na execução dos 

processos, além disso, estabelecem patamares de evolução dos processos indicando os estágios de 

melhoria (SOFTEX, 2012). 

Capacidade de processo determina uma caracterização da habilidade do processo em atingir 

aos objetivos de negócio atuais e futuros (SOFTEX, 2012). O nível de capacidade, geralmente, é 

composto por atributos de processo que constituem uma característica mensurável aplicável a 

qualquer processo (ABNT, 2008).  

Os níveis de maturidade são uma combinação entre processos e nível de capacidade 

(SOFTEX, 2012), ou seja, para que a organização alcance determinado nível de maturidade, os 
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processos devem atender os resultados esperados e cada processo correspondente ao nível de 

maturidade deve atender aos atributos de processo (PA) do nível da capacidade. 

A determinação da capacidade do processo é entendida, portanto, como uma análise 

sistemática dos processos avaliados em comparação com uma capacidade-alvo (ABNT, 2008). 

Estas avaliações identificam pontos fortes e fracos com objetivo de promover a melhoria nos 

processos de software (SOFTEX, 2012). 

2.6 NORMAS E MODELOS DE REFERÊNCIA DE PROCESSO 

Organizações que buscam a melhoria na qualidade dos seus produtos, geralmente, percebem 

a necessidade de melhorias no seu processo de desenvolvimento/produção. O processo de 

desenvolvimento do produto contém atividades essenciais para o sucesso da empresa, com isso, 

identificar as áreas problemáticas e definir estratégias para melhoria torna-se algo necessário para 

estas organizações (ANACLETO; WANGENHEIM; SALVIANO, 2005). Com a avaliação do 

próprio processo, estas empresas podem identificar problemas não apenas na qualidade dos 

produtos, mas, principalmente, do esforço gasto em retrabalho, custos relativos a prazos perdidos, 

entre outros (ZOUCAS, 2010).  

A exigência de qualidade dos produtos não vem apenas por parte dos clientes, mas para 

alcançar um nicho de mercado cada vez maior e mais exigente, a competitividade cresce e as 

empresas de software passam a compreender a importância de se executar processos em 

conformidade com padrões internacionais de qualidade, visando à oferta de produtos e serviços 

diferenciados (SOFTEX, 2012). 

Segundo a NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008) uma estratégia “para melhorar a qualidade 

dos produtos é através da utilização de um método provado, consistente e confiável para avaliar o 

estado de seus processos e utilizar os resultados como parte de um programa de melhoria coerente”.  

Um modelo de referência consiste em definições de processos em um ciclo de vida, ele é 

descrito em termos de propósito de processos e produtos, juntamente com uma arquitetura que 

descreve os relacionamentos entre os processos (ABNT, 2008). 

Processo é um conjunto de atividades realizadas para um determinado propósito. O processo 

transforma entradas em saídas e o resultado de um processo pode ser chamado de produto (ABNT, 
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2000). Neste sentido, modelos de referência para software descrevem os processos que fazem parte 

do ciclo de vida do software, de forma que os produtos dos processos tenham um melhor resultado. 

Modelos de referência possuem elementos essenciais para a aplicação de processos 

eficientes em uma ou várias áreas de negócio da organização (SEI, 2010). Estes modelos são 

estáveis e podem possuir objetivos ou abrangência diferentes. Existem diversas normas e modelos 

de qualidade disponíveis para aplicação e avaliação dos processos de software. A seguir são 

descritos os principais adotados no Brasil: 

 NBR ISO/IEC 9000 – criada em 1987, esta família de normas tem como principal 

objetivo apoiar as organizações na implementação do sistema de gestão qualidade. 

Apresenta os requisitos necessários para a adoção de um sistema da qualidade eficaz e, 

além de genéricos, estes requisitos são aplicáveis a organizações de qualquer setor da 

indústria ou econômico. Um sistema de gestão da qualidade é baseado, principalmente, 

na satisfação e expectativa do cliente. Incentivam a organização a analisar as 

necessidades dos clientes contribuindo para a obtenção de um produto consistente e 

aceitável (ABNT, 2000). 

 NBR ISO/IEC 12207 – criada em 1995, a norma descreve em detalhes uma estrutura 

para processos de software, ou seja, que se aplicam a todo o ciclo de vida do software. A 

estrutura do modelo contêm dois conjuntos de processos, os contextuais de sistema e os 

específicos de software. Os processos contextuais de sistema são descritos em quatro 

grupos: processos contratuais, processos organizacionais capacitadores de projeto, 

processos de projeto e processos técnicos. Os processos específicos de software 

constituem três grupos: processos de implantação, processos de apoio e processo de 

reuso (ABNT, 2009). 

 CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration) – é um modelo americano 

utilizado por diversas empresas que desenvolvem software em todo o mundo. Define 

cinco níveis de maturidade: 1 – Inicial, 2 – Gerenciado, 3 – Definido, 4 – Gerenciado 

Quantitativamente e 5 – Em Otimização. Cada nível possui um conjunto de áreas de 

processo. Define também seis níveis de capacidade de processo: 0 – Incompleto, 1 – 

Executado, 2 – Gerenciado, 3 – Definido, 4 – Gerenciado Quantitativamente e 5 – Em 

Otimização. Dessa forma, dispõe de duas representações: estagiada e contínua, 
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apresentando, respectivamente, a maturidade e a capacidade. Para atingir o nível 3 de 

maturidade, por exemplo, a organização precisa desempenhar os seus processos também 

em nível 3 de capacidade (SEI, 2010). Veja no Quadro 2 a composição do CMMI-DEV. 

 Quadro 2. Processos do CMMI-DEV 

Nome Nível da 

maturidade 

Nível da 

capacidade 1 

Nível da 

capacidade 2 

Nível da 

capacidade 3 

Gestão de Requisitos 2 

2 

 

Planejamento de Projeto 2  

Monitoramento e Controle de Projeto 2  

Gestão de Contrato com Fornecedor 2  

Medição e Análise 2  

Garantia da Qualidade de Processo e Produto 2  

Gestão de Configuração 2  

Desenvolvimento de Requisitos 3    

Solução Técnica 3    

Integração de Produto 3    

Verificação 3    

Validação 3  3  

Foco no Processo Organizacional 3    

Definição do Processo Organizacional 3    

Treinamento Organizacional 3    

Gestão Integrada de Projeto 3    

Gestão de Risco 3    

Análise de Decisão 3    

Desempenho do Processo Organizacional 4 
4 

Gestão Quantitativa de Projeto 4 

Inovação Organizacional 5 
5 

Análise de Causa e Solução de Problemas 5 

Fonte: SEI, 2010. 

 MR-MPS-SW – desenvolvido pela SOFTEX, o modelo de referência para Melhoria de 

Processos de Software Brasileiro foi baseado no modelo de capacidade descrito na NBR 

ISO/IEC 15504. Seus processos são provenientes da NBR ISO/IEC 12207 e compatíveis 

com o CMMI-DEV, no entanto, o modelo foi definido para a realidade do mercado 

brasileiro. Visando atender as micro, pequenas e médias empresas brasileiras, o modelo 

tem mais vantagens em termos de custo, complexidade de implementação e agilidade no 

processo de avaliação. Apresenta sete níveis de maturidade do G ao A: G – Parcialmente 

Gerenciado, F – Gerenciado, E – Parcialmente Definido, D – Largamente Definido, C – 

Definido, B – Gerenciado Quantitativamente e, A – Em Otimização. Em cada um destes 

níveis são mapeados processos os quais são estabelecidos resultados esperados. Para 

avaliar a capacidade do processo, o modelo estabelece um conjunto de nove atributos de 

processo. Para que a organização evolua nos níveis da maturidade, esta deve atingir a 
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capacidade de processo esperada para o nível (SOFTEX, 2012). Veja no Quadro 3 como 

os processos e seus atributos são distribuídos nos níveis de maturidade. 

Quadro 3. Modelo de Referência MR-MPS-SW. 

Nível Processos Atributos de Processo 

A  AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 

3.2, AP 4.1, AP 4.2 , AP 5.1 e AP 

5.2 

B Gerência de Projetos – GPR (evolução) AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 

3.2, AP 4.1 e AP 4.2 

C Gerência de Riscos – GRI 

Desenvolvimento para Reutilização – DRU  

Gerência de Decisões – GDE 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 

3.2 

D Verificação – VER 

Validação – VAL 

Projeto e Construção do Produto – PCP 

Integração do Produto – ITP 

Desenvolvimento de Requisitos – DRE 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 

3.2 

E Gerência de Projetos – GPR (evolução) 

Gerência de Reutilização – GRU 

Gerência de Recursos Humanos – GRH 

Definição do Processo Organizacional – DFP 

Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional – AMP 

AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 

3.2 

F Medição – MED 

Garantia da Qualidade – GQA 

Gerência de Portfólio de Projetos – GPP 

Gerência de Configuração – GCO 

Aquisição – AQU   

AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2 

G Gerência de Requisitos – GRE  

Gerência de Projetos – GPR  

AP 1.1 e AP 2.1 

Fonte: SOFTEX, 2012 

Os principais benefícios identificados com a aplicação de um modelo de referência de 

processos são descritos na Tabela 6.  
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Tabela 6. Benefícios na utilização de modelos de referência 

Para a empresa que adota: Para o cliente que busca fornecedor: 

Promove a auto-avalição Reduz incertezas na seleção do fornecedor 

Favorece a cultura da melhoria contínua Permite uma comparação objetiva entre as organizações 

Aborda a engenharia de processos para satisfazer 

necessidades de negócio 

Provê uma fundamentação quantitativa para escolhas ao 

equilibrar as necessidades do negócio, requisitos e custo 

estimado de projeto em relação a capacidade dos 

fornecedores concorrentes 

Permite a contenção e mitigação de riscos  

Promove uma abordagem de avaliação de processos única e 

compartilhada 

 

Otimização de recursos  

Diferencial competitivo de mercado  

Fonte: Adaptação de NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008). 

Empresas que adotam modelos de referência não buscam apenas a melhoria da qualidade 

dos seus processos desenvolvimento de software e produtos, mas também objetivam realizar 

avaliações da capacidade e maturidade destes processos. Depois de reconhecido e certificado pela 

organização responsável, este nível alcançado pela empresa é utilizado como um diferencial de 

mercado e, às vezes, decisivo para um processo de contratação. 

2.7 NBR ISO/IEC 15504 

Esta família de normas tem como principal objetivo estabelecer um modelo de avaliação de 

processos de software. A norma NBR ISO/IEC 15504 foi oficialmente publicada em 2003 a partir 

da necessidade de se criar um padrão internacional para melhoria e avaliação de processos. Este 

padrão é reconhecido pela comunidade e, outros modelos de referência, como o MR-MPS-SW 

(SOFTEX, 2012), atendem a este padrão. A norma foi desenvolvida baseada nos modelos 

anteriormente existentes, como os modelos da NBR ISO/IEC 9000 (ABNT, 2000) e CMM 

(Capability Maturity Model).  

A NBR ISO/IEC 15504 está divida em dez partes, onde são definidas as etapas que 

envolvem a avaliação dos processos. A parte 1, Conceitos e Vocabulários, contém uma introdução 

geral aos conceitos relacionados à norma e um glossário dos termos utilizados. Na parte 2, 

Realização de uma Avaliação, são definidos os requisitos necessários para realização de uma 

avaliação de processo. Esta parte também apresenta a estrutura de avaliação da capacidade do 

processo definida em seis níveis e nove atributos de processos. A parte 3, Orientações para 

Realização de uma Avaliação, apenas apresenta orientações para o entendimento dos requisitos 
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definidos na parte 2. A parte 4, Orientação no Uso para Melhoria de Processo e Determinação da 

Potencialidade do Processo, contêm um guia para utilização na determinação da capacidade e 

melhoria dos processos de software. A parte 5, Exemplo de um Modelo de Avaliação de Processo 

para o Ciclo de Vida de um Software, estabelece um modelo de referência baseado nos processos de 

ciclo de vida de software padronizados pela norma NBR ISO/IEC 12207 (ABNT, 2009). Através 

deste modelo, a norma descreve como deve ser a avaliação de maturidade e capacidade baseada 

naquela estruturação (ABNT, 2008). A parte 6, Exemplo de um Modelo de Avaliação de Processo 

para o Ciclo de Vida de um Sistema, é derivado do modelo de referência de processo descrito na 

ISO/IEC 15288 (ISO, 2008) em conjunto com os atributos de processo definidos na ISO/IEC 

15504-2. Este modelo fornece indicadores para interpretação das finalidades dos processos e 

resultados esperados e pode ser usado para executar um processo de avaliação. A parte 7, Avaliação 

da Maturidade da Organização, define a condições para uma avaliação de maturidade da 

organização. Um quadro é definido baseado em perfis de capacidade de processo derivado do 

processo de avaliação. A parte 8, Exemplo de um Modelo de Avaliação de Processo para o 

Gerenciamento de Serviços de TI, descreve um modelo para utilização em uma avaliação dos 

processos implementados para a ISO/IEC 20000-1 (ISO, 2011) para analisar a conformidade com 

os requisitos da norma NBR ISO/IEC 15504-2. Na parte 9, Perfis de Processos-alvo, são definidos 

guias para identificação dos processos a fim de determinar a capacidade e os objetivos de melhoria. 

A parte 10, Extensão de Segurança, tem como objetivo proporcionar aos avaliadores informações 

necessárias para medir a capacidade de processos e também a definição de possíveis ações de 

melhoria quando o software/sistema em desenvolvimento é relacionado à segurança.  

Os processos de ciclo de vida de software descritos na NBR ISO/IEC 12207 (ABNT, 2009) 

são considerados fundamentais para a engenharia de software (ZOUCAS, 2010), por este motivo é 

considerado que a NBR ISO/IEC 15504-5 possui uma forte abrangência em relação a processos de 

ciclo de vida de software. Estes processos são divididos em três grandes categorias, onde são 

relacionados a processos principais, organizacionais e de apoio.  

Os Processos Principais são assim denominados porque estão relacionados às partes 

principais para o ciclo de vida de um software. Fazem parte aqueles que iniciam ou realizam 

desenvolvimento, operação ou manutenção do software. Os Processos Organizacionais estão 

relacionados a atividades que tenham por finalidade estabelecer e implementar processos que 
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contribuem para a melhoria da organização. Os Processos de Apoio constituem aqueles que apoiam 

outros processos e contribuem para sucesso e qualidade do projeto de software (ABNT, 2008). 

A avaliação SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination), como 

também é conhecida, é bidimensional, pois além da dimensão do processo ela também possui a 

dimensão da capacidade. São definidos seis níveis de capacidade de processos, que determinam 

como uma organização desempenha seus processos. Os níveis definidos são: Incompleto (0) – 

processo não existe ou geralmente falha; Executado (1) – processo atinge os objetivos, porém sem 

padrão de qualidade e sem controle de prazos e custos; Gerenciado (2) – processo planejado e 

acompanhado satisfaz requisitos definidos de qualidade, prazo e custo; Estabelecido (3) – processo 

executado e gerenciado com uma adaptação de um processo padrão definido, eficaz e eficiente; 

Previsível (4) – processo executado dentro de seus limites de controle definidos e com medições 

detalhadas e analisadas; Otimizando (5) – processo melhorado continuamente de forma 

disciplinada. Tem como principais objetivos motivar a capacitação, promover melhoria e 

determinar a capacidade de processo (ABNT, 2008). 

A NBR ISO/IEC 15504 ainda não possui um processo de avaliação formalizado, portanto 

não é possível afirmar a quantidade de empresas que a adotam. No entanto, existe um esforço 

voltado para a definição de um processo formal de avaliação com esta norma (ZOUCAS, 2010). 

2.8 PRO2PI-MFMOD 

Para desenvolvimento do modelo de referência, esta pesquisa utilizou o framework
13

 de 

métodos PRO2PI-MFMOD. Este framework tem como propósito a orientação ao desenvolvimento 

de modelos de capacidade de processos com base no contexto e nas características de um segmento 

ou domínio (ZOUCAS, 2010).   

O framework foi resultado de uma pesquisa de mestrado e foi desenvolvido a partir de 

estudos e análises sobre de métodos para construção de modelos de capacidade bem sucedidos e 

consolidados. Além disso, foram aplicadas técnicas de survey para levantamento de métodos ainda 

                                                 

 

 

 
13

 No contexto desta pesquisa um framework deve ser entendido como um conjunto de componentes e estruturas 

independentes que têm uma relação pré-definida, com o propósito de realizar uma tarefa. 
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não publicados. Durante esta análise foi possível identificar que estes métodos possuem elementos 

variáveis comuns, que foram, portanto, estruturados no formato de um framework de métodos 

(ZOUCAS, 2010). Dessa forma, é possível compreender que o framework foi desenvolvido a partir 

de uma base consolidada de conhecimento, onde os atributos identificados e extraídos destes 

métodos são informações já exploradas e testadas. 

O PRO2PI-MFMOD não apresenta um método padrão para construção de modelos, mas sim 

um conjunto de componentes extraídos desta base de conhecimento que apoiam a construção 

sistemática do modelo. O framework é formado por quatro diferentes componentes, conforme 

mostra a Figura 4. 

 

Figura 4. Componentes do PRO2PI-MFMOD. 

Fonte: Zoucas, 2010. 

A aplicação do framework inicia na execução das “Práticas sequenciais”, e segue em sentido 

horário até o componente “Exemplos de técnicas”. É importante entender que o framework 

direciona a construção do modelo através da instanciação destes quatro elementos. 

Práticas sequenciais: são definidas sete práticas que devem ser executadas na sequencia 

apresentada no framework, porém a qualquer momento estas práticas podem ser executadas mais de 

uma vez (ZOUCAS, 2010). 

(1) P1 – Decisões iniciais: estabelecer um planejamento preliminar para construção do novo 

modelo; 
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(2) P2 – Análise de fontes: identificar, coletar e analisar fontes de informação baseadas no 

contexto e nas características de um segmento ou domínio para qual o modelo será 

criado. 

(3) P3 – Estratégia de desenvolvimento: definir as estratégias a serem utilizadas no 

desenvolvimento do modelo, selecionando práticas de outras referências como CMMI-

DEV, NBR ISO/IEC 15504, COBIT, MR-MPS-SW, NBR ISO/IEC 9001, PMBOK, etc. 

(4) P4 – Projeto do modelo: projetar o modelo antes de ser construído e definir sua estrutura.  

(5) P5 – Desenvolvimento da versão preliminar do modelo: desenvolver a versão preliminar 

do modelo projetado na quarta prática. A versão preliminar representa uma versão ainda 

em desenvolvimento sujeita a revisões e correções. 

(6) P6 – Validação da versão preliminar do modelo: aplicar a versão preliminar do modelo 

em projetos pilotos. Tem como objetivo identificar melhorias que possam ser feitas antes 

do lançamento da versão consolidada. 

(7) P7 – Consolidação do modelo: após a correção dos problemas encontrados na versão 

preliminar, a versão consolidada do modelo é desenvolvida. Esta versão pode ser testada 

novamente em outros projetos pilotos. 

Regras de customização: são definidas sete regras para orientar o ajuste das práticas 

sequenciais. Na instanciação do framework, as práticas sequenciais devem ser customizadas como 

atividades do método de construção do modelo (ZOUCAS, 2010). 

(1) RC1: Uma prática corresponde a uma atividade (uma prática para uma atividade). 

(2) RC2: Não existe atividade correspondente à prática, por que os resultados produzidos 

por esta prática já estão predefinidos pelo método ou processo (uma prática para 

nenhuma atividade). 

(3) RC3: Não existem atividades que correspondam a uma ou mais práticas finais 

consecutivas, por que o ciclo de vida do método ou processo termina antes das práticas 

finais (muitas práticas finais para nenhuma atividade). 
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(4) RC4: Duas ou mais atividades correspondem a uma prática, por que as atividades são 

mais detalhadas do que a customização da prática (uma prática para várias atividades). 

(5) RC5: Uma atividade corresponde a duas ou mais práticas consecutivas, por que a 

atividade é mais geral e simplificada do que a customização da prática (muitas práticas 

para uma única atividade). 

(6) RC6: Existem atividades consecutivas que correspondem a ciclos de práticas 

consecutivas (muitas práticas para ciclos de atividade). 

(7) RC7: Existe uma ou mais técnicas especificada para uma ou mais atividades. 

Exemplos de técnicas: o framework apresenta doze exemplos de técnicas que podem ser 

utilizadas na construção do modelo (ZOUCAS, 2010). 

(1) T1 – Tradução de áreas de processo: consiste em considerar o conteúdo de uma área de 

processo de um modelo (exemplo: CMMI-DEV) e reescrevê-la no formato adotado por 

outro modelo. 

(2) T2 – Questionário: define que um ou mais questionários sejam elaborados e aplicados 

para obtenção de informações de especialistas no segmento ou domínio específico para 

qual o modelo está sendo desenvolvido. 

(3) T3 – Revisão da literatura: é aplicada visando à obtenção de informações sobre práticas 

de um segmento ou domínio por meio de coleta e análise de fontes literárias. 

(4) T4 – Análise de trabalhos correlatos: especialização da Revisão da literatura (T3) com 

foco específico na identificação de documentos que apresentem trabalhos similares ao 

proposto. 

(5) T5 – Estudo de caso: consiste em experimentar a aplicação do trabalho dentro de um 

contexto específico. É um estudo baseado na observação do “mundo real”. 

(6) T6 – Representação de domínio: procura descrever um segmento ou domínio específico 

extraindo sentenças e as relacionando com práticas de um modelo consolidado. O foco é 
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determinar se uma prática de um modelo tem maior, menor ou igual relevância para o 

domínio. 

(7) T7 – Abstração de processos: especialização da Tradução de áreas de processo (T1). 

Consiste em realizar a abstração de um processo real e que ainda não foi registrado como 

uma área de processo e o documentar adotando o mesmo formato de um modelo de 

referência de processo consolidado. 

(8) T8 – Tradução de modelos no formato de requisitos: define um caso particular da 

Tradução de áreas de processo (T1), onde normas no formato de requisitos como a NBR 

ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004) é traduzida em processos como os descritos na NBR 

ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008). 

(9) T9 – Brainstorming: visa à geração de ideias de um grupo de pessoas a respeito de um 

determinado assunto para a solução de um problema. Por exemplo, identificar quais 

áreas de capacidade de processo farão parte do novo modelo. 

(10) T10 – Revisão pelos pares: consiste em uma revisão do trabalho realizada por 

especialistas na área, visando garantir a qualidade dos trabalhos. 

(11) T11 – Entrevista: é uma técnica que compreende o encontro de duas pessoas, em que 

uma delas obtém informações a respeito de determinado assunto estudado. Uma 

entrevista é uma conversa direcionada com um propósito específico, que visa obter 

opiniões do entrevistado para ajudar na descoberta do problema a ser tratado, por 

exemplo, levantar processos informais. 

(12) T12 – Workshop: consiste em um ou mais encontros, onde os participantes estão 

interessados em resolver um determinado problema. É executado por meio de seminários 

altamente focados, onde os participantes não são meros espectadores, mas, em 

determinados momentos, são convocados a colaborar com suas experiências sobre o 

problema tratado. 

Exemplos de utilização: o framework apresenta exemplos de utilização por meio de um 

mapeamento realizado em dez métodos de construção já existentes. São eles: PRM.CBD, PRM para 

Melhoria e Avaliação da Gestão da Pesquisa, MARES-MPE, Modelo para a Liderança de Equipes 
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Virtuais Integradas, Modelo para Gerência de Serviço de TI, Guia de Referência para SaaS, PRM 

para Domínio Bancário, PRM para Domínio da Educação, MoProSoft e MR-MPS-SW (ZOUCAS, 

2010). 

O framework apresenta ferramentas consideradas suficientes para a construção do modelo 

proposto nesta pesquisa. A instanciação do framework para o desenvolvimento do modelo de 

referência para aplicação de práticas verdes em organizações de software será demonstrada na 

Seção 4.3. 
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3  ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo são apresentados os trabalhos correlatos ao tema da dissertação. Para avaliar 

os trabalhos selecionados, alguns critérios são definidos e descritos na segunda seção deste capítulo. 

Após a apresentação da análise crítica, a última seção apresenta uma análise comparativa entre as 

pesquisas relacionando-as com o trabalho. 

3.1 SELEÇÃO DOS TRABALHOS  

Como apresentado no Capítulo 2, o tema em destaque é de grande interesse da sociedade, 

governos e também da comunidade científica. Sociedade e governo exigem cada vez mais soluções 

para os problemas ambientais associados à tecnologia da informação e, inclusive, soluções relativas 

à aplicação da sustentabilidade ambiental na indústria de TI (MURUGESAN, 2008). Por este 

motivo é possível encontrar diversas pesquisas acerca do tema, o que reforça a relevância do 

assunto nos dias atuais.  

Para identificar trabalhos relacionados ao tema da dissertação foi necessário realizar uma 

busca na literatura identificando pesquisas correlatas por meio de um método sistemático e 

consistente. Os métodos mais comuns empregados na área da Engenharia de Software são a revisão 

sistemática e o mapeamento sistemático. Bem como o método da revisão, o mapeamento 

sistemático é um estudo secundário acerca da literatura, onde um processo de pesquisa é definido 

descrevendo um conjunto de passos a serem seguidos (KITCHENHAM, 2007). Ambos os métodos 

são utilizados para que se possa reduzir o viés inerente a uma pesquisa informal. Neste trabalho foi 

empregado o método de mapeamento sistemático, pois não haverá tratamento estatístico dos 

resultados obtidos.  

O mapeamento sistemático teve como propósito identificar trabalhos com foco na seguinte 

pergunta de pesquisa: “Quais os modelos, guias e frameworks que estão relacionados com 

processos e práticas verdes em organizações de TI?” Esta ideia central foi utilizada nas avaliações 

dos trabalhados retornados nas fontes de pesquisa. 

Para auxiliar na seleção dos trabalhos foram definidos termos de busca aplicados em inglês e 

em português nas fontes de pesquisa, ou seja, o mesmo termo utilizado em português foi traduzido 

para o inglês, e vice-versa. Por definição, os termos foram pesquisados tanto no singular quanto no 
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plural. As palavras-chave utilizadas nas fontes de pesquisa foram: TI verde, computação verde, 

prática verde, prática sustentável, processo verde, processo sustentável, organização, empresa, 

software, desenvolvimento, modelo, guia, engenharia de software, sustentabilidade. Os termos de 

busca são composições destas palavras e podem ser vistos no Apêndice B, onde o protocolo de 

busca é detalhado.  

As bibliotecas digitais utilizadas como fontes de pesquisa para aplicação dos termos de 

busca foram: IEEEXplore, ACM, Google Scholar, SBC – BDBComp, Scopus, Springer, 

ScienceDirect, Portal da CAPES. Apenas foram encontrados trabalhos que atenderam à pergunta de 

pesquisa nas fontes IEEEXplore e Google Scholar. 

O objetivo do mapeamento sistemático foi coletar pesquisas que apresentassem modelos, ou 

definições semelhantes, com processos e práticas verdes que, atualmente, são sugeridos e aplicáveis 

a organizações de TI, mas que, principalmente, atendam aos objetivos e realidade de organizações 

de software.  

Neste momento, é importante compreender que o modelo proposto nesta pesquisa define 

processos baseados no levantamento realizado neste mapeamento sistemático sobre quais estudos e 

práticas ambientais são aplicáveis a organizações de desenvolvimento de software. O modelo de 

referência proposto, assim como demais modelos já renomados da área (Exemplo: CMMI) têm 

como objetivo descrever o que as organizações de software precisam fazer para atender os 

processos ambientais e não como estes processos devem ser implementados com as ações e as 

práticas que devem ser feitas. Isto porque cada organização possui necessidades e limitações 

específicas e o modelo não pode ser aplicável a apenas um determinado cenário. 

Por este motivo, este mapeamento não buscou pesquisas com definições específicas de uma 

prática verde, pois o objetivo da busca foi identificar modelos que servissem de contribuição e 

comparação para o modelo proposto.  

A Seção 3.2 apresenta os critérios utilizados para avaliação dos trabalhos encontrados, 

porém é possível verificar no Apêndice B deste documento a descrição completa do protocolo de 

busca utilizado no mapeamento, bem como os termos utilizados em cada fonte de pesquisa.  

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  
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Os trabalhos retornados a partir das execuções do protocolo de busca foram avaliados e 

selecionados com base em cinco critérios de inclusão e um critério de exclusão. O critério C5 foi o 

único considerado não obrigatório na seleção dos trabalhos. Os trabalhos foram, principalmente, 

avaliados em relação à qualidade e relevância ao tema da dissertação.  

Os critérios de inclusão utilizados foram: 

 (C1) O trabalho apresenta conceitos da TI Verde? – A apresentação de conceitos da 

TI Verde foi um critério utilizado para que se pudesse assegurar que as pesquisas 

coletadas estivessem no cenário da tecnologia da informação e, principalmente, 

pesquisas relacionadas a organizações de desenvolvimento de software. 

 (C2) O trabalho apresenta processos ou práticas verdes que podem ser adotados em 

organizações de software? – O público-alvo do modelo proposto nesta pesquisa são 

organizações de software e, portanto, a pesquisa coletada deve trazer 

práticas/discussões que também envolvessem este ramo da tecnologia da informação. 

  (C3) O trabalho define uma estrutura de modelo, guia ou framework para apresentar 

as práticas verdes? – Este critério envolve a necessidade de se encontrar modelos 

semelhantes ao proposto na pesquisa. Serviu para determinar a originalidade da 

pesquisa. 

 (C4) O trabalho apresenta os benefícios obtidos com a aplicação das práticas? – Este 

critério não foi obrigatório. Para que seja possível justificar os esforços com a 

implantação de estratégias ambientais na organização é importante identificar todos 

os benefícios que a organização poderá alcançar. 

 (C5) O trabalho define processos ou práticas verdes aplicáveis ao processo de 

desenvolvimento de software? – Este critério não também foi obrigatório, pois é 

sabido que ainda se trata de um assunto recente na área da TI Verde. No entanto, a 

análise foi feita sobre todos os trabalhos selecionados. 

 O critério de exclusão utilizado foi: 
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 O trabalho descreve apenas uma determinada prática verde? – Conforme já explicado 

na Seção 3.1, este mapeamento sistemático deve obter trabalhos que vão além da 

definição de uma prática. 

Foram selecionados sete trabalhos seguindo estes critérios de análise. Os trabalhos foram 

identificados como de grande relevância para a composição do modelo proposto. Os processos e 

práticas verdes levantados a partir dos trabalhos selecionados foram analisados e transcritos para o 

modelo. 

3.3 EXECUÇÃO DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO 

O mapeamento sistemático foi executado em novembro de 2011, que foram identificados os 

trabalhos T01, T02, T03 e T04. Também foi executado em outubro de 2012, identificando os 

trabalhos T05 e T06 e, uma última execução em janeiro de 2013, que foi identificado o trabalho 

T07. A Tabela 7 apresenta em resumo a quantidade trabalhos coletados em cada fonte de pesquisa e 

as respectivas quantidades de trabalhos aceitos.  

Tabela 7. Resumo do Mapeamento Sistemático 

Fonte de Busca Total de Trabalhos Avaliados Trabalhos Aceitos 

ACM 13 0 

Google Scholar 2  0 

IEEExplore 502 6 

SBC – BDBComp 1 0 

Scopus 211 0 

Springer 406 0 

ScienceDirect  340 1 

Portal CAPES 236 0 

Os sete trabalhos selecionados foram analisados conforme os cinco critérios de inclusão e o 

critério de exclusão definidos na Seção 3.2. O Quadro 4 apresenta os títulos, autores, ano e fonte 

dos trabalhos selecionados. Os critérios de avaliação são discutidos na Seção 3.4 através da análise 

comparativa do resultado do mapeamento.   
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Quadro 4. Trabalhos selecionados com o mapeamento sistemático 

Id Título Autores Ano Fonte 

T01 Harnessing Green IT: Principles and Practices San Murugesan 2008 IEEE 

T02 Um Modelo de Referência para Desenvolvimento de Software 

Sustentável 

Marcelo Benites 

Gonçalves 

Orlando Zotelli Júnior 

2009 IEEE 

T03 Roadmapping the Future of Sustainable IT Robert R. Harmon 

Tugrul Daim 

David Raffo 

2010 IEEE 

T04 Greening ITIL: Expanding the ITIL Lifecycle for Green IT Saurabh Dubey 

William E. Hefley 

2011 IEEE 

T05 Green Software Development Model Sanath.S.Shenoy 

Raghavendra Eeratta 

2011 IEEE 

T06 The GREENSOFT Model: A reference model for green and 

sustainable software and its engineering 

Stefan Naumann 

Markus Dick 

Eva Kern 

Timo Johann 

2011 ScienceDirect 

T07 A Capability Maturity Framework for Sustainable Information 

and Communication Technology 

Brian Donellan 

Charles Sheridan 

Edward Curry 

2011 IEEE 

 

Os trabalhos selecionados são resumidamente descritos, analisados e observados sob o ponto 

de vista das práticas/processos ambientais. 

3.3.1  T01 – MURUGESAN (2008) 

Neste trabalho, o autor apresenta uma abordagem holística da TI Verde, onde é necessário 

compreender que cada problema ambiental pode ser relacionado a quatro diretrizes da TI Verde 

dentro de uma organização. As diretrizes são definidas como Utilização verde, Disposição verde, 

Projeto verde ou Fabricação verde, conforme demonstra a Figura 5.  

 

Figura 5. Abordagem holística para TI Verde. 

Fonte: Adaptado de Murugesan, 2008. 
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O autor define que a Utilização verde da TI envolve, principalmente, a redução no consumo 

de energia dos computadores e outros equipamentos de informática. A Disposição verde é a 

renovação, o reuso ou o descarte adequado dos computadores e equipamentos afins inutilizados. O 

Projeto verde propõe projetar estes computadores, servidores e outros equipamentos eletrônicos 

para que utilizem a energia de forma eficiente e que sejam ambientalmente amigáveis. Já a 

Fabricação verde é a preocupação com o processo de elaboração dos equipamentos eletrônicos para 

que tenham o mínimo ou nenhum impacto ao meio ambiente. Oito práticas são apresentadas dentro 

destes grupos e são apresentadas no Quadro 5. O autor não descreve práticas para o grupo 

Fabricação verde. 

Quadro 5. Práticas coletadas em “Harnessing Green IT: Principles and Practices” 

Grupo Prática Descrição 

Utilização verde Utilização de recursos de 

gerenciamento de energia 

Existem softwares que programam os computadores para 

hibernarem
14

 quando não estiverem em uso. Com isto, é possível 

economizar de 60% a 70% do consumo de energia da empresa. 

Utilização verde Equipamentos thin-client Este tipo de equipamento utiliza cerca de 50% da energia 

consumida por um desktop comum. 

Utilização verde Economia de energia no data 

center 

Primeira iniciativa deve ser a compra de equipamentos com 

consumo eficiente de energia. Porém, a refrigeração é responsável 

pelo maior consumo de energia nos data centers. Várias empresas 

já estão trabalhando com tecnologias alternativas para solucionar 

este problema, como a refrigeração com líquido, sistemas de 

resfriamento com nano-fluídos e utilização de células de 

combustível de hidrogênio. 

Utilização e 

Projeto verde 

Virtualização É a chave para redução do consumo de energia nos data centers. 

Um servidor físico pode hospedar vários outros servidores, com 

isto é possível reduzir a necessidade de espaço e a demanda de 

energia. 

Projeto verde Design sustentável para o data 

center 

Telhado de borracha branca sintética, pintura e tapete que 

contenham composto orgânico de baixa volatilidade, bancadas 

feitas de produtos reciclados e sistema elétrico eficiente no 

consumo de energia. Além disso, utilização de fontes de energia 

renováveis, como solar ou eólica. 

Disposição verde Política 3Rs - Reutilização Realizar doações dos equipamentos não mais utilizados para 

pessoas ou instituições que o farão ser úteis. 

Disposição verde Política 3Rs - Renovação É possível transformar o computador em quase novo, substituindo 

algumas peças por novas. Com isto, a maior parte do computador 

é aproveitada e, por consequência, menos material para ser 

dispensado. 

Disposição verde Política 3Rs – Reciclagem Quando não há possibilidade de reutilizar ou renovar, o 

equipamento deve ser reciclado da forma correta, respeitando o 

meio ambiente. Sendo composto por diversos materiais tóxicos, o 

lixo eletrônico não deve ser levado para aterros ou ser incinerado, 

                                                 

 

 

 
14

 No sentido do texto, hibernar é colocar o computador em modo “de espera”, ou seja, o sistema operacional armazena 

em memória todos os programas e tarefas que estavam sendo executados, logo em seguida o computador é desligado. 
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estes materiais merecem uma atenção especial e um processo de 

reciclagem específico. 

Fonte: Murugesan, 2008  

 Neste trabalho, Murugesan define ainda três diferentes abordagens a serem analisadas nas 

organizações de TI que desejam se tornar ambientalmente sustentáveis. Estas abordagens 

classificam o nível que a organização já se encontra e pode contribuir para as diretrizes ambientais 

que a organização deseja alcançar. Em resumo, as abordagens estão definidas como: 

 Abordagem incremental tática – É considerada a mais simples, onde a empresa 

precisa tomar pequenas medidas para reduzir o consumo de energia. A empresa deve 

adotar políticas e práticas de gerenciamento de energia, desligar os computadores 

quando não estiverem em uso e utilizar lâmpadas econômicas. 

 Abordagem estratégica – Prevê que a empresa crie mecanismos de auditoria da 

utilização da sua infraestrutura de TI, desenvolva um plano com instruções sobre as 

práticas verdes da sua instituição e implemente novas iniciativas sustentáveis. Neste 

aspecto, a empresa pode ganhar com a propaganda e criação da imagem 

ambientalmente sustentável. 

 Abordagem profundamente verde – Nesta última abordagem, a empresa deve adotar 

todas as medidas anteriores e ainda implementar políticas de neutralização do gás 

carbônico emitido. Plantar árvores, comprar créditos de carbono ou utilizar fontes de 

energia renováveis como solar e eólica. A empresa também deve estender o 

compromisso socioambiental aos seus profissionais, incentivando que eles façam o 

mesmo em suas residências. 

Dentre os benefícios econômicos apresentados pelo autor, destaca-se a melhoria da imagem 

que a empresa pode alcançar, aplicando práticas sustentáveis em sua infraestrutura e processos. Para 

aquelas empresas que buscam a abordagem “profundamente verde”, os ganhos são bilaterais, onde a 

organização melhora estruturalmente e contribui com fatores externos, ganhando visibilidade no 

mercado através da imagem sustentável. 

3.3.2  T02 – GONÇALVES e ZOTELLI JÚNIOR (2009) 
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Neste trabalho, os autores propõem uma adaptação do Guia PMBOK com a criação de uma 

nova área de conhecimento, chamada Gerenciamento de Sustentabilidade do Projeto. Esta 

adaptação busca a padronização dos processos de gestão ambiental em projetos de desenvolvimento 

de software. A Figura 6 apresenta uma visão geral dos processos da área de conhecimento proposta. 

 

Figura 6. Área de conhecimento proposta no texto. 

Fonte: Gonçalves e Zotelli Júnior, 2008. 

O gerenciamento de sustentabilidade do projeto propõe ser uma área de conhecimento em 

gerenciamento de projetos e descreve processos responsáveis pela análise, planejamento, gestão e 
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monitoramento dos impactos ambientais, bem como o planejamento das ações para controle e 

contenção desses impactos.  

Os principais objetivos deste modelo proposto é otimizar o consumo dos recursos 

ambientais pelo projeto, promover economia de recursos e melhorar a imagem socioambiental da 

empresa. O Quadro 6 apresenta as principais práticas verdes extraídas do texto. 

Quadro 6. Principais práticas coletadas em “Um Modelo de Referência para Desenvolvimento de 

Software Sustentável” 

Prática Descrição 

Desenvolver plano de gerenciamento de 

impactos ambientais 

Este plano tem como objetivo descrever o planejamento para gestão dos 

impactos ambientais associados ao projeto. Deve estar coeso com os 

demais planos de projeto. Inclui metodologia, funções e 

responsabilidades, orçamento, cronograma, categorias de impactos 

ambientais, etc. 

Eleger comitê de sustentabilidade Realizar a eleição de membros que serão responsáveis pelas ações de 

sustentabilidade do projeto. Pode ser eleita para projetos específicos ou 

fazer parte de comissões permanentes. 

Identificar impactos ambientais Identificação dos fatores que podem gerar impactos ambientais a partir 

das atividades do projeto. Pode envolver participantes externos de ONGs 

ou especialistas em sustentabilidade, clientes, usuários finais, gerentes e 

comitê de sustentabilidade. 

Analisar e validar impactos ambientais Classificação dos impactos ambientais conforme prioridades e análise de 

para abordagem de contenção e controle. 

Planejar ações de sustentabilidade Planejamento das melhores estratégias para contenção e controle dos 

impactos ambientais validados no projeto. Identificar as atividades 

necessárias. 

Fonte: Gonçalves e Zotelli Júnior, 2009. 

Para desenvolvimento do modelo, os autores realizaram uma pesquisa com trinta empresas 

brasileiras de desenvolvimento de software, todas as empresas possuíam avaliação em MR-MPS-

SW ou CMMI-DEV, com o intuito de avaliar núcleos de desenvolvimento que já possuam uma 

estrutura organizada de gestão de projetos. O objetivo do questionário enviado para as empresas foi 

avaliar a conscientização e quais medidas de sustentabilidade são colocadas em prática por estas 

empresas. 

Na análise dos resultados obtidos com o survey aplicado, os autores especificaram níveis de 

maturidade em desenvolvimento sustentável, a fim de classificar as empresas entrevistadas nestes 

níveis.  

 Nível 0: representa empresas sem qualquer iniciativa em sustentabilidade;  
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 Nível 1: empresas que já possuem alguma preocupação com sustentabilidade mas 

ainda não direcionam esforços e investimentos significativos e específicos; 

 Nível 2: empresas que têm a sustentabilidade como um elemento de melhoria 

contínua, direcionando esforços e planejamentos para integração do desenvolvimento 

sustentável em seus processos. 

Das trinta empresas que responderam o questionário, apenas cinco empresas foram avaliadas 

como nível 0, dezessete empresas foram avaliadas como nível 1 e oito como nível 2. A conclusão 

dos autores em relação ao resultado da pesquisa é que a maior preocupação das empresas em 

realizar esforços sustentáveis está em aspectos econômicos do que em real preocupação com o 

futuro do planeta. Isto indica que os investimentos até então aplicados neste sentido foram 

decididos porque havia algum retorno financeiro para a organização (GONÇALVES; ZOTELLI 

JÚNIOR, 2009).   

Observou-se que, na época da pesquisa, as empresas entrevistadas não demonstraram muito 

interesse no investimento de ações sustentáveis sem que haja um retorno financeiro. Este cenário 

ainda pode ser encontrado, conforme indica a pesquisa descrita no Capítulo 5.  

3.3.3  T03 – HARMON, DAIM e RAFFO (2010) 

Os autores apresentam um roteiro (roadmap) baseado em estratégias sustentáveis para 

mercados, produtos e serviços de tecnologia da informação. Para os autores, a TI verde vai além do 

que apenas a economia de energia e redução da emissão de CO2, os processos e a cultura 

organizacional também devem ser modificados para atender definições sustentáveis e alcançar as 

novas estratégias de mercado. Este roteiro atende à necessidade da criação de serviços orientados a 

inovações sustentáveis. 

O trabalho descreve cinco grupos estratégicos: Segmentos de mercado, Produtos/serviços e 

tecnologia, Regulamentação, Mudanças organizacionais e, por fim, Valores motivacionais obtidos 

com os demais grupos (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010).  

Esta abordagem permite a visualização do caminho necessário a se percorrer no atendimento 

das necessidades ambientais e, por consequência, medidas a serem adotadas na implantação da 
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sustentabilidade ambiental nos processos organizacionais. O Quadro 7 apresenta as práticas 

observadas em cada grupo do definido no roteiro. 

Quadro 7. Práticas coletadas em “Roadmapping the Future of Sustainable IT” 

Grupo Prática Descrição 

Segmentos de mercado Responsabilidade Social 

Corporativa 

Atualmente, a maioria das empresas realizam esforços 

sustentáveis priorizando as questões dos custos relativos ao 

data center e às demais operações. No entanto, em curto prazo 

estas empresas trabalharão em um modelo de proatividade 

sustentável, onde as mudanças acontecerão não somente para 

redução de custos. Em um futuro próximo, outro modelo 

poderá surgir relacionado às definições e necessidades 

identificadas pela Responsabilidade Social Corporativa.  

Produtos e serviços 

Produtos e tecnologias verdes 

para o data center 

Virtualização, distribuição dos servidores, melhorias na 

infraestrutura do data center, utilização de sistemas para 

gerenciamento de energia e carga de trabalho e utilização de 

cloud computing, são alguns exemplos de ações sustentáveis. 

Serviços e tecnologias para a 

TI sustentável 

A maioria das aplicações inclui a otimização do uso de 

energia e água, além da utilização de fontes de energia 

renováveis. “Cleantech” são tecnologias direcionadas as 

questões ambientais. Estas tecnologias incluem projetar para o 

ambiente (DfE), projetar para reciclagem (DfR), diminuição 

do desperdício e destinar corretamente o lixo eletrônico. 

Legislação e normas Atendimento à 

regulamentação 

As regulamentações que avaliam as empresas em termos 

sustentáveis estão bem estabelecidas na Europa e ainda em 

desenvolvimento na América do norte e no restante do 

mundo. Basicamente, as leis tratam o primeiro foco da TI 

verde. 

Mudanças 

organizacionais 

Conscientização A maioria das empresas de TI, de alguma forma, contribui 

para a TI verde quando economiza energia ou quando realiza 

videoconferência, etc. Quando este fator se tornar mais 

importante, a empresa não se preocupará somente com a 

redução de custos, mas também com outras contribuições para 

o meio ambiente. A primeira mudança é a criação de um 

grupo responsável pelos objetivos sustentáveis da empresa. À 

medida que a empresa evolui neste sentido,  mudanças na 

cultura organizacional são cada vez mais exigidas.  

Valores motivacionais Financeiros A principal motivação está na redução dos custos com a 

economia de energia.  

Negócio Também é possível identificar motivações relacionadas aos 

resultados de negócio que são alcançados primeiramente com 

a satisfação do cliente e depois com o atendimento das 

necessidades da sociedade. Dessa forma, valores de negócio, 

para o cliente e sociedade são os principais direcionadores. 

Com o atendimento destes valores, é possível criar vantagem 

competitiva, uma marca forte e defender uma posição no 

mercado que garantirá vendas e rentabilidade. 

Fonte: Harmon, Daim e Raffo, 2010. 

O roteiro proposto por (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010) contribui para uma visão 

estratégica das metas a serem alcançadas na implantação da sustentabilidade nos processos 

organizacionais. Com isso, é possível perceber que grandes mudanças na cultura, processos e 
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valores da organização são necessárias para se alcançar os objetivos sustentáveis. A 

Responsabilidade Social Corporativa é evidenciada destacando e confirmando que a visão 

socioambiental deve ser o direcionador de uma empresa ambientalmente sustentável. 

3.3.4  T04 – DUBEY e HEFLEY (2011) 

Os autores propõem mudanças no modelo ITIL, através da inclusão de práticas sustentáveis 

nos processos descritos no framework. O ITIL é um modelo de referência voltado para processos de 

infraestrutura, operação e manutenção de serviços em tecnologia da informação. Segundo os 

autores, utilizar aspectos sustentáveis como premissas no gerenciamento dos serviços permite 

conquistar muito mais do que apenas algumas mudanças tecnológicas. O propósito desta extensão 

ao ITIL é garantir que os esforços para minimizar os impactos ao meio ambiente sejam 

contemplados nas atividades de planejamento e execução no ciclo de vida de um produto de TI. 

Os processos propostos pelos autores são apresentados na ordem das cinco grupos de 

processos no ITIL, versão 3: Estratégia de serviço (Service Strategy), Projeto de serviço (Service 

Design), Transição de serviço (Service Transition), Operação de serviço (Service Operation) e 

Melhoria contínua do serviço (Continual Service Improvement). Os processos e as fases propostas 

são descritos no Quadro 8. 

Quadro 8. Processos coletados em “Greening ITIL: Expanding the ITIL Lifecycle for Green IT” 

Grupo Processo Descrição 

Estratégia de Serviço 

Verde 

Definição dos valores A empresa deve definir a sua “visão verde”, ou seja, os 

objetivos sustentáveis que a organização almeja alcançar. 

Definição do mercado  Organizações sustentáveis estão ganhando mais espaço no 

mercado. Empresas com imagem sustentável podem se 

destacar diante da concorrência e ainda ganhar incentivos 

financeiros ou fiscais em determinados locais. 

Gestão financeira  Este processo tem como objetivo quantificar os benefícios 

ganhos com a sustentabilidade. Métricas são utilizadas para 

recuperação dos valores, por exemplo, incentivos na 

compensação de carbono, incentivos fiscais e financeiros e 

valores associados à economia de energia.  

Gestão das demandas O propósito deste processo é identificar as necessidades dos 

clientes e fornecer o serviço da maneira esperada. A empresa 

deve apresentar as vantagens em se utilizar serviços suportados 

pela sustentabilidade.  

Estratégias de 

aquisição/contratação 

A organização deve sempre buscar fornecedores sustentáveis, 

definindo a economia de energia como fator de avaliação. Na 

contratação de armazenamento de dados em data center de 

terceiro, a contratante deve medir a eficiência de energia deste 

fornecedor e avaliar quesitos sustentáveis. Relacionar-se com 

fornecedores certificados pela EnergyStar,  NBR ISO/IEC 
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14000, NBR ISO/IEC 26000, dentre outros. 

Na compra de produtos, também buscar aqueles com eficiência 

de energia e maior vida útil. Considerar esforços com logística 

reversa, lixo eletrônico e reciclagem dos produtos nos 

processos destes fornecedores. 

 

Projeto do Serviço 

Verde 

Arquitetura do projeto Realizar projetos de arquitetura seguindo conceitos 

sustentáveis. Reestruturar o data center de forma a atender 

requisitos sustentáveis. 

Modelos de serviço  Revisar a capacidade atual e situação da prestação de serviços 

de TI da organização. Deve considerar os seguintes aspectos: 

“visão verde” como parte da cultura da organização, potencial 

e planos para economia de energia, incentivos financeiros e 

fiscais, o efeito da classificação “verde” sobre o valor da 

marca de negócio. 

Catálogo de serviços  A empresa deve organizar os serviços que utiliza e fornece 

dentro de uma classificação por nível de sustentabilidade. 

Serviços utilizados internamente como mensagens, rede e 

segurança, além dos serviços fornecidos são medidos em 

relação ao armazenamento, reutilização e renovação de 

recursos, infraestrutura do data center, refrigeração, etc. 

Finalização do serviço Os recursos/componentes que não serão mais utilizados para 

aquele serviço devem ser renovados e reutilizados em novos 

serviços. 

 

Transição do Serviço Verde  

Esta fase deve assegurar que a execução ocorra conforme o 

planejamento. Além disso, deve assegurar que as ferramentas 

de gestão do conhecimento, sistemas configuração, dentre 

outros, são de fornecedores altamente sustentáveis. Os 

equipamentos utilizados também devem ser de fornecedores 

sustentáveis. 

 

Operação do Serviço 

Verde 

Saúde operacional  É possível avaliar os esforços em se tornar verde 

desenvolvendo algumas métricas como: economia de energia 

em kWh, custos economizados devido aos esforços verdes, 

nível de utilização da energia atual, etc. 

Gestão de eventos Constantemente é necessário monitorar o planejamento com o 

realizado. Neste momento, devem ser pontuados todos os 

eventos os quais as ações sustentáveis não aconteceram 

conforme o planejado.  

Serviço de Apoio ao Usuário Existem três modelos para este serviço: local, centralizado ou 

virtual. Na escolha deste modelo a empresa deve se basear no 

equilíbrio entre eficiência de custos e eficiência de energia. 

 

Melhoria Contínua do Serviço Verde  

Deve afetar todos os esforços sustentáveis criados na 

organização. Com a utilização das métricas verdes, é possível 

estar constantemente avaliando os serviços. 

Fonte: Dubey e Hefley, 2011 

Empresas fornecedoras de serviços também devem ser avaliadas sob o ponto de vista 

sustentável. Para as organizações que já utilizam o ITIL, esta extensão pode ser uma alternativa 

para aquelas que desejam agregar valores sustentáveis em seus serviços.  
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Os autores também descrevem o conceito da Responsabilidade Social Corporativa 

(Corporate Social Responsibility), que representa as estratégias e esforços que a empresa emprega 

na avaliação das suas atividades em relação aos impactos ao meio ambiente, consumidores, 

empregados e comunidade. A responsabilidade socioambiental deve ser uma das principais 

preocupações das organizações atuais. 

3.3.5  T05 – SHENOY e EERATTA (2011) 

Os autores descrevem que durante as fases do desenvolvimento de software, existem 

atividades que contribuem de forma direta ou indireta podem prejudicar o meio ambiente. Neste 

sentido, o trabalho propõe algumas mudanças necessárias no ciclo de desenvolvimento de software 

para apoiar o desenvolvimento e a manutenção do software de uma forma ambientalmente 

amigável. Conforme sugere a Figura 7, o modelo constitui as fases já conhecidas na Engenharia de 

Software e apresenta processos de apoio compostos pelas áreas de qualidade e infraestrutura. 

 

Figura 7. Modelo para Ciclo Verde de Software. 

Fonte: Adaptado de Shenoy e Eeratta (2011). 

 O modelo compõe uma série de práticas sugeridas para cada fase do ciclo de vida do 

software, conforme é apresentado no Quadro 9. Nos processos de apoio, também são apresentadas 

as práticas necessárias nas duas áreas existentes.  



77 

 

Quadro 9. Práticas coletadas em “Green Software Development Model” 

Fase Prática Descrição 

Requisitos 

Considerar a vida útil do software Na fase de levantamento de requisitos é preciso 

determinar a vida útil do software, para que ele seja 

desenvolvido de forma que consiga rodar no 

hardware legado ou em novos hardwares. Isto 

diminui a necessidade de descarte do hardware. 

Evitar cores brilhantes As cores brilhantes consomem mais energia dos 

monitores, por isso, é importante evitá-las. 

Prover capacidade de desligamento O software deve desligar os aparelhos, monitores ou 

outros dispositivos quando não estiver sendo usado. 

Protótipo reutilizável O esforço gasto para desenvolver o protótipo deve ser 

reaproveitado em algum momento, seja para novos 

protótipos ou até mesmo na implementação do 

software.  

 

Projeto 

Elaborar projetos simples Projetos complexos podem requerer maior utilização 

de papel, consumo de energia e até mesmo aumentar 

o número de viagens. Um projeto simples possibilita 

uma compreensão maior sem muita explicação. Se 

for preciso, utilizar a modularização para tornar o 

projeto simples. 

Projetar para o reuso Com isso, é possível evitar que componentes que já 

existem sejam novamente implementados. 

Evitar mudanças frequentes As mudanças podem caracterizar retrabalho, e o 

projeto deve ser concebido pensando em evitar estas 

mudanças. 

 

Implementação 

Evitar API`s de hardwares específicos A utilização de API`s (Application Programming 

Interface) específicas para um determinado hardware 

significa que o software passa a depender de um 

determinado tipo de hardware para rodar. No entanto, 

se o hardware se torna obsoleto o software passa a 

não ter mais utilidade. Uma alternativa é o 

desenvolvimento de uma camada de abstração de 

hardware. 

Programação em pares Dentre outros benefícios, a programação em pares 

também reduz o consumo de recursos como 

computador e demais. 

Automatizar a geração de código Automatizar algumas implementações repetitivas 

pode ser um ganho de energia e esforço. Existem 

ferramentas que auxiliam a geração automática de 

código-fonte, revisão automática do código, etc. 

 

Testes 

Testes automatizados Testes unitários e de interface automatizados 

contribuem para a qualidade do software e podem 

evitar o retrabalho. 

Casos de testes reutilizáveis Os testes automatizados contribuem para a 

reutilização dos casos de testes e padroniza o 

processo de teste. 

Testes de desempenho É por meio deste teste que é possível detectar se há 

restrições quanto uso de memória e outros 

dispositivos. 

 

Instalação 
Minimizar o tamanho dos pacotes de 

instalação 

Quanto maior o tamanho do pacote, maior o tempo 

necessário para instalar o software em ambiente de 



78 

 

produção. Isto pode envolver uma sobrecarga de 

armazenamento e manutenção, além de exigir mais 

espaço em disco. 

Evitar instalações com mídias 

descartáveis 

As mídias descartáveis compõem lixos eletrônicos e, 

por isso, devem ser evitadas. 

Preferir instalações online e em um 

servidor central 

As instalações podem acontecer via internet ou por 

meio de licenças online. Além disso, a instalação 

deve acontecer em um servidor central, ao invés de 

distribuída na máquina dos usuários. 

 

Manutenção 

Documentação em formato eletrônico Com isso, é possível evitar o uso de papel e a facilita 

a organização e a busca dos documentos necessários. 

Evitar engenharia reversa Para isso, é possível sempre envolver parte da equipe 

de desenvolvimento no processo de manutenção. 

Concretizar a gerência de conhecimento As lições aprendidas devem ser formalizadas e 

publicadas para o alcance e informação de todos. 

 

Desativação 

Arquivar e reutilizar os componentes  As partes reutilizáveis do software que será 

descartado devem ser arquivadas para uma utilização 

futura.  

Reutilizar o hardware Se na instalação do novo software houver 

necessidade de atualização do hardware, é preciso 

haver uma preocupação com este hardware para 

evitar o seu descarte. Identificar outras áreas que o 

hardware pode ter utilidade é uma alternativa, a outra 

é doá-lo. 

 

Processo de apoio – 

Infraestrutura 

Disponibilizar salas de reunião com luz 

natural 

As salas de reunião podem ser projetadas de forma a 

facilitar a entrada de luz natural 

Diminuir o uso de ar condicionado 

Disponibilizar ideias para redução do consumo de ar 

condicionado, provendo ventilação natural ou 

construindo janelas que diminuem a entrada do calor. 

Diminuir as viagens Através reuniões por telefone ou internet. 

Utilizar ferramentas modernas de 

comunicação 

A videoconferência é uma ótima alternativa para 

evitar a necessidade das viagens. 

Evitar o uso de papel 

A informação deve ser mantida ao máximo em 

formato eletrônico. Assinaturas digitais e tablets 

podem ser usadas para evitar as impressões. 

 

Processo de apoio – 

Qualidade  
Medições 

As métricas devem ser aplicadas para que se tenha 

conhecimento do que ainda é preciso fazer e quais os 

resultados obtidos com as ações tomadas. É através 

das medições que é possível garantir a 

sustentabilidade do processo. 

Fonte: Shenoy e Eeratta, 2011 

Os autores acreditam que além da utilização destas práticas, as organizações de software 

podem tomar um passo adiante na preocupação com o meio ambiente, e introduzir iniciativas como: 

controle de energia consumida pelo software, reduzir o tamanho do código-fonte e medir o impacto 

do software ao meio ambiente desde a sua concepção até a sua utilização. Estas ações permitem o 

desenvolvimento de métricas capazes de comprovar a eficiência das demais ações tomadas pela 

organização.  
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3.3.6  T06 – NAUMANN et al. (2011) 

Os autores propõem um modelo de ciclo de vida que apoia o desenvolvimento verde e 

sustentável de produtos de software. Este modelo visa atender dois desafios: redução do consumo 

de energia e a utilização da tecnologia da informação de forma a contribuir para um 

desenvolvimento sustentável.  

O conceito de Software verde e sustentável é apresentado como sendo aquele em que os 

impactos diretos e indiretos ao meio ambiente decorrente do seu desenvolvimento seja mínimo ou 

inexistente e que resulta em um efeito positivo no desenvolvimento sustentável. O modelo de 

referência proposto neste trabalho descreve um ciclo de vida do produto de software, 

procedimentos, sugestões de ações e ferramentas com o propósito de apoiar os envolvidos em 

diferentes níveis e funções na produção e utilização do software de uma forma mais sustentável. A 

Figura 8 apresenta uma compilação do modelo de ciclo de vida proposto pelos autores. 

 

Figura 8. Modelo de ciclo de vida proposto. 

Fonte: Adaptado de Naumann et al. (2011). 

Neste texto, os autores descrevem os pontos relevantes que requerem ações de melhoria 

dentro de cada fase apontada no modelo de ciclo de vida proposto. No entanto, eles não especificam 

ações e práticas para tratamento destes pontos relevantes. Para compreensão do que os autores 
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identificaram como pontos relevantes na análise do ciclo de vida do software, o Quadro 10 descreve 

cada ponto relevante e sua respectiva fase. 

Quadro 10. Pontos para melhoria apontados em “Sustainable Development, Sustainable Software, 

and Sustainable Software Engineering” 

Fase Ponto relevante 

Desenvolvimento 

Consumo de energia para as estações de trabalho. 

Consumo de energia para infraestrutura (data center, etc.). 

Demais consumo de energia (luz, aquecimento, refrigeração, ar condicionado, etc.). 

 

Distribuição (instalação) 

Impressão de manuais. 

Viagens. 

Uso de mídias descartáveis. 

 

Utilização 

Treinar os usuários para desligarem ou hibernarem seus computadores quando não 

estiverem usando e a conscientização quanto ao consumo de luz.  

Energia consumida pelo software quando em uso. 

 Necessidade de substituição de hardware, gerando lixo eletrônico. 

  

Desativação Migração dos dados podem demandar grandes esforços. 

Fonte: Naumann, 2011. 

Os autores apontam que as organizações de software devem estar sempre preocupadas em 

melhorar o seu processo de desenvolvimento e gestão dos produtos de softwares, de maneira que os 

impactos negativos, que podem ocorrer em todo o ciclo de vida do software, sejam mitigados e que 

os pontos positivos sejam ampliados. Uma base de conhecimento deve ser desenvolvida para 

armazenar os pontos relevantes de impactos negativos encontrados na organização, informações 

sobre sustentabilidade ambiental, curiosidades sobre os assuntos, lições aprendidas, medições e o 

registro dos pontos positivos ganhos com as ações de melhoria empregadas.   

3.3.7  T07 – DONELLAN, SHERIDAN e CURRY (2011)  

Este trabalho apresenta um framework para avaliação e melhoria sistemática da capacidade 

da SICT (Sustainable Information and Communication Technology), Tecnologia da Informação e 

Comunicação Sustentável. O framework SICT-CMF, que significa Framework de Capacidade e 

Maturidade para a SICT, foi desenvolvido pelo IVI (Instituto de Inovação e Valor) em um grupo de 

trabalho que envolveu organizações de TI (Intel, SAP, Microsoft, entre outras) e a universidade 

NUIM (National University of Ireland).  
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Para os autores, a SICT promove soluções que oferecem benefícios internos e externos 

através das mudanças nos processos da TI com a incorporação dos princípios de sustentabilidade e 

também por meio de inovações do uso da TI nos processos de negócio, visando à distribuição dos 

benefícios sustentáveis para toda a empresa e comunidade. 

O método de avaliação do framework SICT-CMF determina como a SICT contribui para os 

objetivos de negócio da organização. A instanciação do framework envolve quatro ações que 

promovem a melhoraria dos valores de negócio da SICT organizacional: definir o escopo e os 

objetivos da SICT; identificar o nível atual de capacidade e maturidade da SICT; desenvolver e 

gerenciar sistematicamente a capacidade da SICT e; avaliar e gerenciar constantemente o progresso 

da SICT. A Figura 9 apresenta uma representação do framework obtida por meio de uma 

interpretação da leitura do artigo. 

 

Figura 9. Representação do framework SICT-CMF. 

Fonte: Adaptado de Donellan, Sheridan e Curry (2011). 

Para instanciar a primeira ação do framework, (1) Definir escopo e objetivos, os autores 

sugerem que a organização identifique qual a sua visão de sustentabilidade e quais as suas 

ambições. Normalmente, os objetivos com esta iniciativa envolvem o desenvolvimento da 

capacidade e melhoria da imagem organizacional, atender as expectativas da indústria e dos 

envolvidos, atender os requisitos mínimos de conformidade e obter os benefícios de forma rápida. 
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Com a definição do escopo, a organização promoverá um processo interativo entre a área de 

negócio e área de TI, permitindo o alcance dos objetivos definidos. 

Após definido os objetivos da SICT, a organização deve identificar o seu nível atual de 

capacidade e maturidade, ação (2) do framework. Para isso, é necessário avaliar as funções de 

negócio e as iniciativas sustentáveis atuais em relação aos níveis de maturidade e capacidade do 

framework, descritos no Quadro 11. Segundo os autores um survey deve ser aplicado para realizar 

esta avaliação, no entanto, este survey não foi apresentado no artigo. 

Quadro 11. Níveis de maturidade e capacidade definidos em “A Capability Maturity Framework for 

Sustainable Information and Communication Techonology” 

Nível de Maturidade Descrição 

Inicial 

A SICT é sob demanda. Existem poucas ou não existem políticas 

específicas. Os papéis e responsabilidades não estão definidos e a SICT 

não é considerada nos processos. 

Básico A estratégia para a SICT existe, mas é limitada e está relacionada a 

planos de execução.  São ações reativas e precisam de consistência. Há 

uma crescente conscientização sobre o assunto, mas as 

responsabilidades não estão claramente definidas. Algumas políticas 

podem existir, mas são adotadas de forma inconsistente. 

Intermediário A estratégia para a SICT existe com planos e priorizações. A 

organização utiliza programas para desenvolvimento de capacidades e 

habilidades individuais. A organização inclui a SICT em seus processos 

e controla suas metas e métricas por meio de projetos individuais. 

Avançado A sustentabilidade é um componente central para a TI e os planos de 

negócio. A organização reconhece que a SICT é importante para as suas 

estratégias sustentáveis. Desenvolve métricas alinhadas a SICT e ao 

negócio para avaliar os benefícios obtidos. Também desenvolve 

políticas para garantir a realização das melhores práticas. 

Em otimização 

A organização implementa práticas da SICT em toda a empresa 

envolvendo clientes, fornecedores e parceiros. O mercado reconhece a 

organização como líder em sustentabilidade e utiliza suas práticas da 

SICT para criar padrões para a indústria. A organização reconhece a 

SICT como um fator chave no direcionamento da sustentabilidade como 

um diferencial competitivo de mercador. 

 

Nível de Capacidade Descrição 

Estratégia e 

Planejamento 

Direcionamento Definir e executar a estratégia na SICT para influenciar e alinhar aos 

objetivos de negócio e sustentáveis. 

Objetivos Definir e concordar com os objetivos sustentáveis para a TI. 

Gestão de 

processos 

Operações Operações, fontes e disposição dos sistemas de TI para contribuir com 

os objetivos sustentáveis. 

TI unida ao negócio Criar estruturas para os sistemas de TI que permitam melhorar os 

resultados da sustentabilidade em toda a empresa. 

Desempenho e 

Resultados 

Relatar e demonstrar a evolução dos objetivos sustentáveis na TI, dentro 

dos processos da TI e na organização. 

Pessoas e cultura 

Adoção Estabelecer os princípios da sustentabilidade na TI e em toda a 

organização. 

Linguagem Definir, comunicar e utilizar uma linguagem e vocabulário comuns 

sobre a sustentabilidade dentro da TI e em outras unidades de negócio, 

inclusive estender para fora da organização promovendo um 
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entendimento comum para clientes e outros envolvidos.  

Governança 

Cumprimentos 

externos  

Disseminar o sucesso com a sustentabilidade e apoiar a indústria 

contribuindo com as melhores práticas. 

Políticas corporativas Habilitar e demonstrar a conformidade da TI com a legislação e 

regulamentações sobre sustentabilidade. Exigir prestação de contas e 

tomada de decisões por parte dos envolvidos. 

Fonte: Donellan, Sheridan e Curry, 2011. 

 Com a avaliação dos níveis atuais de maturidade e capacidade, a organização terá 

visibilidade sobre sua situação atual e quais as suas expectativas de crescimento. Segundo os atores, 

a visão da sua situação atual permite à organização identificar rapidamente seus principais pontos 

de melhoria. Esta é a base para o desenvolvimento de um plano de ações que promova o 

desenvolvimento das capacidades, ação (3) do framework. 

 Para desenvolver a capacidade da SICT, a organização precisa avaliar e gerenciar o 

progresso da SICT ao longo do tempo, ação (4) do framework. Os autores sugerem a utilização dos 

resultados obtidos a partir das seguintes ações: desenvolver um roteiro e um plano de ações e criar 

uma avaliação periódica nos processos da TI para medir o progresso e os benefícios ganhos com a 

SICT.  

Para os autores, o framework SICT-CMF oferece a organização uma ferramenta importante 

para a gestão das suas capacidades de sustentabilidade. O framework fornece um modelo para 

avaliação, organização, planejamento e gestão das capacidades da SICT.  

3.4 ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO DO MAPEAMENTO 

A partir da realização do mapeamento sistemático, foi observado que há uma crescente 

preocupação na adoção de medidas ambientais nos cenários das organizações de TI. Apesar de 

recente, as pesquisas na área da TI Verde já apresentam um conteúdo considerável que podem 

servir de apoio para as organizações de TI que estão preocupadas com suas atividades e seus efeitos 

no meio ambiente. 

Todos os trabalhos avaliados apresentam claramente a relação entre o meio ambiente e as 

atividades de TI e observam a necessidade em se ter ações efetivas dentro dessas organizações de 

forma que promova a melhoria dos processos organizacionais e a conscientização de todos os níveis 

hierárquicos para seja possível alcançar as novas estratégias e exigências do mercado. 
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Por meio deste mapeamento sistemático foi possível obter diversos processos e práticas da 

TI Verde que atendem à realidade de organizações de software, objeto principal deste estudo. Na 

relação dos modelos analisados foi possível verificar diferentes estruturas e apresentações de 

processos ambientais. Dois autores sugerem a adaptação de modelos já existentes e consolidados, 

que foram os casos de GONÇALVES e ZOTELLI JÚNIOR (2009) na customização do PMBOK e 

de DUBEY e HEFLEY (2011) na customização do ITIL. Esta pode ser considerada uma ideia 

interessante, visto que a adoção dos processos customizados pode ser mais fácil para as 

organizações que já adotam estes modelos. No entanto, isto limita o público-alvo, considerando que 

o modelo de GONÇALVES e ZOTELLI JÚNIOR (2009) apenas poderia ser implantado por 

organizações que adotam o PMBOK e o modelo de DUBEY e HEFLEY (2011) apenas poderia ser 

implantado por organizações que adotam o ITIL. 

O guia apresentado por MURUGESAN (2008) apenas orienta a organização de TI na 

escolha da sua estratégia para alcançar os objetivos ambientais, considerando três abordagens. O 

guia promove o reconhecimento de práticas ambientais em relação a quatro áreas de atuação que 

podem estar presentes na organização de TI, são elas: 1 - utilização verde, 2 - projeto verde, 3 - 

disposição verde e 4 - fabricação verde. Para as organizações de software se aplicam as três 

primeiras áreas de atuação. 

O roteiro apresentado por HARMON, DAIM e RAFFO (2010) auxilia as iniciativas 

ambientais através da utilização de cinco grupos estratégicos: segmentos de mercado, 

produtos/serviços e tecnologia, regulamentação, mudanças organizacionais e valores motivacionais. 

Através da utilização deste roteiro, a organização de TI será capaz de realizar serviços orientados a 

objetivos e inovações relacionados ao meio ambiente.  

O framework de capacidade e maturidade apresentado por DONELLAN, SHERIDAN e 

CURRY (2011) possui uma estrutura semelhante à utilizada na construção do MPVerde, pois os 

dois modelos foram baseados na estrutura da NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008). O framework 

estabelece critérios para avaliação dos níveis de maturidade e capacidade atuais da organização, 

para que se consiga estabelecer as diretrizes para as mudanças futuras. O modelo apresenta cinco 

níveis de maturidade e quatro níveis de capacidade. O artigo que esta pesquisa teve acesso não 

apresentava os critérios utilizados para avaliar os níveis atuais da organização, mas com a descrição 

conceitual de cada nível de capacidade e maturidade foi possível compreender que o framework é 
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aplicável a organizações de TI de qualquer ramo de atividade, pois o modelo não apresenta regras, 

práticas ou processos específicos para organizações de software, por exemplo.  

Este mapeamento sistemático serviu de embasamento para a construção do modelo de 

referência proposto nesta pesquisa. Os processos e práticas coletados dos trabalhos selecionados 

serviram de subsídio para a identificação e elaboração dos processos verdes mapeados no MPVerde. 

Nesta lista de práticas selecionadas pode ser identificada a relação com o critério de inclusão C2, 

onde foram avaliados apenas processos e práticas aplicáveis a organizações de software.  

Quadro 12. Relação das práticas coletadas no mapeamento  

Práticas coletadas T01 T02 T03 T04 T07 

Utilizar sistemas de gerenciamento de energia e refrigeração x     

Utilizar fontes de energia renováveis x  x   

Planejar ações de sustentabilidade  x    

Virtualização no data center x  x x  

Utilizar equipamentos com eficiência energética em data center x  x x  

Políticas de reutilização, renovação e reciclagem do lixo eletrônico (3 R‟s) x  x x  

Elencar os objetivos sustentáveis da organização (visão verde)   x x x 

Construir a Responsabilidade Social Corporativa com as preocupações 

socioambientais 

 x x x  

Definir estratégias sustentáveis     x 

Alinhar estratégias de negócio com estratégias sustentáveis     x x 

Monitorar as ações de sustentabilidade para garantir que aconteçam conforme 

planejado 

 x  x  

Estabelecer papéis e responsabilidades     x 

Identificar impactos ambientais  x    

Analisar e validar impactos ambientais  x    

Desenvolver plano de gerenciamento de impactos ambientais  x    

Monitorar os impactos ambientais  x    

Eleger comitê de sustentabilidade  x    

Mudança na cultura organizacional e conscientização   x   

Utilizar equipamentos com maior desempenho, menor consumo de energia e maior 

vida-útil 

x     

Marketing: Estabelecer identidade e imagem sustentável x   x x 

Criar métricas para avaliar os esforços    x x 

Utilizar fontes de energia renováveis em data center x  x x  

Composição/estrutura sustentável em data center x  x x  

Aquisição de produtos e contração de fornecedores sustentáveis    x  

Realizar auditorias sobre a utilização dos recursos  x x  x 

Utilizar ferramentas para gestão do conhecimento    x  

Os trabalhos T05 e T06 apresentam práticas diretamente relacionadas ao ciclo de vida do 

software e, por isso, são apresentadas separadamente no Quadro 13.  

Quadro 13. Relação das práticas específicas para o ciclo de vida do software  

Práticas coletada para o ciclo de vida do software T05 T06 
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A documentação do software deve estar em formato eletrônico. x x 

Criar métrica para medir o consumo de energia dos softwares. x x 

Fase de requisitos: considerar a vida útil do software pensando em atender necessidades futuras de 

hardware sem comprometer as limitações dos hardwares atuais. 

x x 

Fase de requisitos: evitar utilizar cores brilhantes no software. x  

Fase de requisitos: o software deve utilizar pouca energia quando não estiver em uso. x  

Fase de requisitos: os protótipos devem ser reutilizados na implementação do software. x  

Fase de projeto: fazer projetos simples, utilizando a modularização. x  

Fase de projeto: adotar a reutilização de componentes e métodos. x x 

Fase de implementação: utilizar ferramentas de automação. x  

Fase de testes: realizar testes unitários. x  

Fase de testes: automatizar os testes. x  

Fase de testes: realizar testes de desempenho. x  

Fase de implantação: evitar o uso de mídias como CDs e DVDs, realizar instalações online. x x 

Fase de implantação: realizar a instalação do software em um servidor central e não na máquina dos 

usuários. 

x  

Fase de desativação: armazenar as partes reutilizáveis do software possibilitando o acesso quando 

necessário. 

x x 

Fase de desativação: migração de dados requer bastante atenção, pois pode gerar um grande consumo de 

energia. 

x x 

 Com os Quadros 12 e 13 é possível constatar que 19 práticas foram mencionadas em mais 

de um trabalho, o que pode significar que estas práticas podem ser as mais utilizadas e as mais 

recomendadas para que se obtenha sucesso na concepção do desempenho ambiental na TI. 

 Após a análise das práticas, percebeu-se uma grande preocupação por parte dos 

pesquisadores com a implantação de iniciativas ambientais em data centers. Isto se deve à 

quantidade de energia que estes locais demandam. Diversas práticas são sugeridas para isto, apenas 

nos trabalhos selecionados foram identificadas quatro práticas, dentre as quais se destaca a 

Virtualização, técnica que muitas empresas já adotam por outros motivos não necessariamente 

relacionados à preocupação ambiental. 

 Percebeu-se também uma grande preocupação com o descarte do lixo eletrônico, situação 

que muitas empresas negligenciam. A política 3 R`s mencionada por Murugesan (2008) é algo que 

deve ser incorporado ao processo de seleção dos “lixos”
15

 da organização, além da necessidade de 

conscientização dos funcionários, onde o aprendizado poderá ser levado para casa. 

Também se destaca a criação da Responsabilidade Social Corporativa. Este conceito foi 

mencionado em três trabalhos [(GONÇALVES;ZOTELLI JÚNIOR, 2009) (DUBEY; HEFLEY, 

                                                 

 

 

 
15

 O produto pode não ser mais considerado útil para a organização, mas com apenas um conserto (renovação) aquele 

produto poderá ser aproveitado por outras pessoas. Por isso, a importância da doação dos materiais. 
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2011), (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010)] e refere-se ao comprometimento da organização em 

atender às necessidades sociais e ambientais. Este modelo está relacionado aos princípios do 

desenvolvimento sustentável, onde a organização converge seus objetivos financeiros com a 

responsabilidade social e, principalmente, ambiental. Assim, o modelo de negócio organizacional 

estará sempre relacionado às necessidades socioambientais. No MPVerde, esta relação é 

evidenciada através da criação da política ambiental. 

Na avaliação do critério C4 alguns benefícios puderam ser identificados na aplicação das 

práticas verdes mencionados pelos autores, os principais são apresentados no Quadro 14. 

Quadro 14. Benefícios encontrados 
1 Redução dos custos através da economia de energia 

2 Melhoria da imagem organizacional 

3 Redução de custos com reutilização e renovação 

4 Otimização da capacidade e do desempenho dos servidores 

5 Otimização de espaço e a utilização de recursos nos data centers 

É preciso ressaltar que os trabalhos encontrados neste mapeamento sistemático não citam e 

não fazem referência à norma ambiental NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004). Este está sendo 

considerado o maior diferencial do MPVerde em relação aos modelos avaliados, pois um modelo 

que atende aos requisitos desta norma permite o alcance à certificação ambiental, fato muitas vezes 

decisivo na escolha da adoção de um modelo de referência.  

Além disso, em todos os trabalhos avaliados neste mapeamento sistemático, foi identificada 

a utilização das palavras sustentável e sustentabilidade. Alguns exemplos de termos encontrados 

nos trabalhos são: TI sustentável, sustentabilidade na TI, atividades sustentáveis, progresso 

sustentável, prática sustentável e desenvolvimento sustentável de software. Com isto, foi possível 

perceber que na literatura da TI Verde, a palavra „sustentabilidade‟ foi adotada para definir ações, 

práticas, iniciativas, desempenho ambiental ou melhorias propostas para solucionar alguma 

necessidade ambiental apontada pelos autores. Como sinônimo à palavra „sustentável‟, o autores 

também utilizam a palavra „verde‟ e, por definição, esta pesquisa adotou o uso desta palavra. 

3.5 CONSIDERAÇÕES 

O mapeamento sistemático contribuiu para o levantamento das práticas e processos 

ambientais mencionadas atualmente na literatura do tema. Apesar dos trabalhos selecionados não 

apresentarem a aplicação das práticas descritas, algumas delas são conhecidas e já se sabe da 
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aplicação atual em organizações, como é o caso da Virtualização de servidores (MURUGESAN, 

2008). As práticas coletadas serviram como base para concepção do Modelo de Processos Verdes 

para organizações de software, MPVerde, que tem como principal objetivo estruturar as áreas de 

processo identificadas a partir do levantamento realizado neste capítulo.  
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4  MODELO DE REFERÊNCIA PROPOSTO 

Esta pesquisa propõe o desenvolvimento de um modelo de referência para aplicação de 

práticas verdes em organizações de software. Este capítulo descreve o modelo proposto, bem como 

o método utilizado para desenvolvê-lo. Inicialmente, é apresentado o público-alvo definido para o 

modelo e, em seguida, é apresentado como o framework PRO2PI-MFMOD apoiou na elaboração 

do modelo. Por fim, a estrutura e o detalhamento dos processos existentes no modelo são descritos 

através dos indicadores de execução e de capacidade, estrutura semelhante a da NBR ISO/IEC 

15504.  

4.1 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

Em estudos voltados para a TI Verde, observou-se que a tecnologia da informação contribui 

com problemas ambientais relacionados ao consumo inadequado de energia elétrica e a emissão de 

CO2. Em aspectos diretamente relacionados aos hardwares são discutidos os problemas envolvidos 

na exploração dos recursos naturais para fabricação dos equipamentos e o lixo eletrônico 

(MURUGESAN, 2008).  

Em relação aos softwares também são encontradas algumas pesquisas que discutem as 

problemáticas ambientais envolvidas. No ciclo de vida dos softwares podem ser analisadas questões 

relacionadas ao consumo de energia utilizado durante a execução dos programas ou para manter a 

infraestrutura da fábrica de software (computadores, servidores, etc.), o uso de papéis nas fases de 

levantamento de requisitos ou de implantação do sistema para, por exemplo, impressão de manuais 

(NAUMANN et al., 2011), a grande demanda por aquisição de novos equipamentos ou 

componentes eletrônicos com maior desempenho ou ainda a troca de hardwares que se tornam 

obsoletos à medida que os softwares evoluem, dentre outros fatores (SAHIN et al., 2012). 

Nesta análise é possível identificar, portanto, que para manter ou desenvolver softwares é 

necessário ter uma estrutura e desempenhar atividades que tem impacto sobre o meio ambiente. 

Dessa forma, verifica-se que a Engenharia de Software também deve envolver questões ambientais 

e buscar junto às organizações de software as melhores soluções para os problemas detectados.  
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Baseado em aspectos sustentáveis e nos impactos ambientais relacionados à tecnologia da 

informação e identificados em organizações de softwares, esta pesquisa propõe a inserção de 

conceitos e práticas ambientalmente sustentáveis na Engenharia de Software. 

Engenharia de Software é “a aplicação de um processo sistemático, disciplinado e 

quantificado ao desenvolvimento, operação e manutenção de software” (IEEE, 1990). Dentro das 

definições da TI Verde, a Engenharia de Software deve aprimorar este conceito atendendo a 

objetivos ambientais tais como o consumo direto e indireto de recursos naturais e da energia 

elétrica, bem como as consequências encontradas durante o ciclo de vida do software, visando à 

monitoração, medição, avaliação e otimização contínua desses fatores (NAUMANN et al., 2011).   

O ciclo de vida de um software é composto basicamente pelas fases de desenvolvimento, 

implantação, utilização e desativação (ABNT, 2009). Cada uma dessas fases pode ser avaliada em 

relação a fatores de influência sobre o meio ambiente e a identificação desses fatores permite 

analisar a necessidade do desenvolvimento de um modelo de referência com processos e práticas 

que devem apoiar as organizações de software que buscam o desempenho ambiental em suas 

atividades. 

O modelo de referência proposto, denominado MPVerde, foi desenvolvido com o propósito 

de abranger as atividades percebidas em organizações de desenvolvimento de software. O modelo 

propõe o desenvolvimento de softwares de forma favorável ao meio ambiente promovendo a 

eficiência dos fatores ambientais relativos ao processo de desenvolvimento de software. 

Entende-se aqui por organização de software qualquer unidade que seja responsável pelo 

desenvolvimento de softwares, sendo sua atividade fim ou não. Ou seja, as instituições ou empresas 

que possuem uma unidade de tecnologia da informação com apenas o objetivo de suprir suas 

próprias necessidades tecnológicas, também são caracterizadas como público-alvo do modelo 

proposto. 

4.2 DESCRIÇÃO GERAL DO MODELO 

O Modelo de Referência para aplicação de Processos Verdes em organizações de software, 

MPVerde, tem como principal objetivo ser um instrumento para aplicação do desenvolvimento 

sustentável. Organizações que têm como objetivo o desempenho ambiental buscam um crescimento 
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equilibrado (LAVILLE, 2009) para que o desenvolvimento econômico ocorra através do 

comprometimento com as necessidades ambientais e sociais. 

A aplicação das práticas ambientais isoladamente não garante o desenvolvimento 

sustentável, pois esta estratégia pode representar algo temporário. Para que este crescimento ocorra 

de forma contínua e evolutiva, mudanças no processo organizacional deverão acontecer, 

incorporando a sustentabilidade ambiental ao negócio da organização. Por este motivo, o modelo 

MPVerde propõe não apenas a solução de impactos ambientais através da simples aplicação das 

práticas, mas, principalmente, incorporar a sustentabilidade ambiental aos processos 

organizacionais. 

No entanto, a garantia do sucesso da implantação deste modelo depende do 

comprometimento de diversos níveis e funções e, especialmente, da alta administração da empresa 

(ABNT, 2004). Por isto, o modelo implementa processos que dependem da execução de diversas 

áreas organizacionais, não somente do setor de TI. 

Análogo à NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004), o modelo MPVerde apresenta um aspecto 

de influência em diversas áreas organizacionais, como é possível observar na Figura 10. 

 

Figura 10. Principais áreas de negócio influenciadas pelo modelo 

A gestão ambiental é inserida neste cenário como uma nova área de negócio, indispensável 

para a implementação do modelo. Dela surgem as soluções verdes que são identificadas por meio da 

análise de impactos e riscos ambientais. Isto sugere que a organização que almeja a utilização do 

modelo, deva iniciar seus esforços com a concepção desta nova área de negócio. Além disso, outros 
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setores são envolvidos no processo, como a Administração, responsável pelas decisões, medições, 

viabilidade e repasse de verbas. A Área técnica, que deve ser um suporte para as demais áreas, deve 

ser, principalmente, responsável pelas inovações tecnológicas, aquisição de novos produtos e 

serviços. E, por fim, a área de Recursos Humanos responsável por gerir o repasse das experiências e 

do conhecimento adquirido com as soluções e estudos ambientais. Estas formam as principais áreas 

de negócios envolvidas no processo apresentado pelo MPVerde. 

Segundo a NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004), para se constituir um ambiente 

organizacional direcionado a sustentabilidade ambiental é necessário o comprometimento de todos 

os níveis da organização. As funções e responsabilidades ambientais não podem ficar apenas sob o 

olhar da gestão ambiental, mas todas as áreas da organização precisam ser envolvidas. 

Dessa forma, é possível afirmar que não será possível a implementação do modelo completo 

sem que haja um envolvimento de outras áreas de negócio.  

O modelo MPVerde tem como objetivos: 

1. Agregar valor sustentável aos processos organizacionais, estabelecendo mudanças para o 

atendimento das necessidades ambientais; 

2. Viabilizar mudanças organizacionais, através da gestão ambiental e suas principais 

influências nos processos organizacionais; 

3. Evidenciar os aspectos e impactos ambientais, bem como as soluções tomadas para 

contingenciá-los ou mitigá-los; 

4. Promover a cultura organizacional sustentável, através da conscientização e capacitação 

das pessoas; 

5. Ser uma ferramenta de avaliação e comparação entre as empresas.  

Os objetivos do modelo devem estar sempre acordados com os objetivos organizacionais. 

Na definição, um modelo de referência define processos que permitem atender aos objetivos 

organizacionais correntes e planejados (ABNT, 2008). Organizações que adotarem o MPVerde têm 

como meta o atendimento das necessidades ambientais em seus processos organizacionais e, 

portanto, estão conscientes da sua responsabilidade socioambiental. 
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Com esta conscientização de que é preciso ir além do que apenas a solução dos fatores de 

influência direta, o modelo proposto foi desenvolvido apresentando práticas verdes a serem 

incorporadas no dia-a-dia dos processos organizacionais. 

Em resumo, o MPVerde orienta a definição de estratégias para viabilizar o desenvolvimento 

de soluções verdes. A solução verde é o principal foco do modelo, onde acerca deste objetivo outras 

atividades e processos são desempenhados. A Figura 11 mostra esta correlação entre os processos.  

 

Figura 11. Correlação simplificada entre os processos 

A partir da análise da Figura 11, é possível perceber a relação entre os principais processos 

do modelo. A solução verde representa uma ação tomada em relação a quatro fatores: (1) 

diminuição no consumo água, energia e papel, representado na figura como Diversas; (2) 

investimentos para tornar a estrutura do data center ambientalmente sustentável; (3) ações para 

controlar o reuso, redistribuição e descarte dos equipamentos e materiais eletrônicos; e, finalmente, 

(4) adoção de práticas ambientais nas atividades que envolvem o desenvolvimento, implantação e 

desativação do software. A solução verde pode ser identificada através da análise dos riscos e 

impactos ambientais envolvidos nas atividades da organização. Depois de ser identificada esta 

solução é planejada e gerenciada até a sua conclusão. Medições e auditorias são realizadas para 

avaliar a eficiência da solução. Por fim, com a implantação e gestão das soluções ambientais, 

espera-se como um resultado a mudança na cultura organizacional.  

Este modelo apresenta uma abordagem colaborativa e holística que busca assegurar que a TI 

e todas as demais áreas funcionais trabalharão colaborativamente para os objetivos e estratégias 

sustentáveis da organização, abordagem descrita na NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004). 
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Organizações que adotarem o MPVerde poderão ser avaliadas em relação aos níveis do 

modelo, caracterizando o processo de avaliação de maturidade e capacidade. Isto significa que o 

modelo proporciona uma comparação objetiva entre as organizações, ou seja, será possível 

comparar o nível de sustentabilidade ambiental que as empresas se encontram e utilizar esta 

identificação como promoção da imagem e diferencial de mercado. 

Dessa forma, este modelo viabiliza um processo de avaliação através da identificação do 

nível de maturidade e capacidade ao qual a organização estaria avaliada. A certificação ambiental é 

definida como uma relação aos métodos e processos de produção, objetivando atestar um ou mais 

atributos do processo (IPEA, 2010).  

À medida que a organização ascende nos níveis do modelo, mais práticas verdes são 

exigidas em seu processo organizacional. A maturidade da organização é avaliada em relação ao 

percentual de abrangência do modelo em três níveis verdes (Green Level definido por Dubey e 

Hefley, 2011) definidos no MPVerde: V1 – Sustentabilidade Ambiental Gerenciada; V2 – 

Sustentabilidade Ambiental Institucionalizada e; V3 – Sustentabilidade Ambiental Contínua, que 

são detalhados a partir da Seção 4.4. 

4.3 MÉTODO PARA DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

Para desenvolvimento de um modelo de referência de processos é necessária a realização de 

algumas etapas na fase inicial do projeto de construção. Para isto, foi utilizado o framework 

PRO2PI-MFMOD proposto por Zoucas (2010). Como descrito na Seção 2.8, o framework teve 

como objetivo orientar a construção de modelos que possuem contextos específicos (ZOUCAS, 

2010). O MPVerde possui o contexto de melhoria dos processos organizacionais através da 

aplicação de práticas verdes. 

Esta seção apresenta como o framework foi instanciado no processo de construção do 

MPVerde, a fim de evidenciar que o modelo proposto foi desenvolvido com base em métodos 

testados e experimentados por outros modelos já existentes. 

Durante a concepção do MPVerde algumas atividades foram realizadas baseadas nas 

definições do framework. As atividades principais são descritas abaixo:  

(1) Levantamento de necessidades ambientais na TI e definição do público-alvo. 
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(2) Mapeamento sistemático para identificar modelos correlatos e levantamento das práticas 

verdes. 

(3) Definição do padrão de documentação do processo, baseado na NBR ISO/IEC 15504 e MR-

MPS-SW. 

(4) Análise detalhada dos modelos selecionados no mapeamento sistemático. 

(5) Desenvolvimento do modelo MPVerde. 

(6) Realização de reuniões com especialistas da NBR ISO/IEC 15504 e MR-MPS-SW para 

garantir a compatibilidade entre os modelos. 

(7) Revisão da estratégia de desenvolvimento e do conteúdo do modelo. 

(8) O modelo foi analisado e aprovado por um especialista em modelos de referência. 

(9) A versão preliminar do modelo é analisada em forma de entrevistas com três organizações 

de software. 

4.3.1 Aplicação das Práticas Sequenciais do PRO2PI-MFMOD 

Estas atividades foram desenvolvidas a partir das “Práticas sequenciais” propostas pelo 

framework. Estas práticas foram aplicadas sequencialmente, porém algumas foram executadas mais 

de uma vez, como ocorreu com as atividades (2), (4), (5) e (6). A correlação entre as “Práticas 

sequenciais” do framework e as atividades executadas na construção do MPVerde é evidenciada no 

Quadro 15.  

Quadro 15. Práticas sequenciais PRO2PI-MFMOD x atividades do MPVerde 

 Práticas 
 
 

Modelo 

Decisões 
iniciais 

(P1) 

Análise de 
fontes 

(P2) 

Estratégia de 
desenvolvimento 

(P3) 

Projeto do 
modelo 

(P4) 

Desenvolvimento da 
versão preliminar 

(P5) 

Validação da 
versão preliminar 

(P6) 

Consolidação 
do modelo 

(P7) 



96 

 

MPVerde        

 Com o Quadro 15, é possível perceber que durante a construção do MPVerde foram 

executadas seis práticas sequenciais descritas no framework. A prática (P7), que descreve a 

consolidação do modelo, não foi possível ser executada, pois requer a implantação do modelo em 

uma organização. Esta pesquisa de mestrado não chegou a esta etapa, devido ao tempo necessário 

para um projeto de implantação. 

4.3.2 Detalhamento da Atividade (5) 

 A atividade de desenvolvimento do modelo MPVerde constituiu quatro etapas realizadas 

após o mapeamento sistemático e estudo dos modelos da NBR ISO/IEC 15504 e MR-MPS-SW. 

 Etapa 1: Agrupamento das práticas verdes coletadas 

A primeira etapa realizada no desenvolvimento do MPVerde foi a análise detalhada das 

práticas verdes coletadas através do mapeamento sistemático, buscando identificar uma 

relação entre elas e, por fim, organizando estas práticas conforme seus objetivos.  

 Etapa 2: Identificação dos grupos de práticas verdes 

Após a organização das práticas em agrupamentos conforme seus objetivos, os grupos foram 

nomeados e classificados em uma ordem de importância. O Quadro 16 apresenta os 

agrupamentos das práticas verdes e os respectivos grupos identificados nesta etapa. 

Quadro 16. Grupos de práticas verdes. 

Grupo Práticas verde 

Soluções gerais 

Utilizar sistemas de gerenciamento de energia e refrigeração 

Utilizar equipamentos com maior desempenho, menor consumo de 

energia e maior vida-útil 

Utilizar fontes de energia renováveis 

Planejar ações de sustentabilidade 

Monitorar as ações de sustentabilidade para garantir que aconteçam 

1 2 3 

4 5 

6 

7 8 

9 
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conforme planejado 

Data center 

Virtualização 

Utilizar equipamentos com eficiência energética em data center 

Utilizar fontes de energia renováveis em data center 

Composição/estrutura sustentável em data center 

Lixo eletrônico Políticas de reutilização, renovação e reciclagem do lixo eletrônico (3 

R‟s) 

Estratégias ambientais/Gestão 

Elencar os objetivos sustentáveis da organização (visão verde) 

Construir a Responsabilidade Social Corporativa com as preocupações 

socioambientais 

Definir estratégias sustentáveis 

Alinhar estratégias de negócio com estratégias sustentáveis  

Desenvolvimento do software 

A documentação do software deve estar em formato eletrônico. 

Criar métrica para medir o consumo de energia dos softwares. 

Fase de requisitos: considerar a vida-útil do software pensando em 

atender necessidades futuras de hardware sem comprometer as 

limitações dos hardwares atuais. 

Fase de requisitos: evitar utilizar cores brilhantes no software. 

Fase de requisitos: o software deve utilizar pouca energia quando não 

estiver em uso. 

Fase de requisitos: os protótipos devem ser reutilizados na 

implementação do software. 

Fase de projeto: fazer projetos simples, utilizando a modularização. 

Fase de projeto: adotar a reutilização de componentes e métodos. 

Fase de implementação: utilizar ferramentas de automação. 

Fase de testes: realizar testes unitários. 

Fase de testes: automatizar os testes. 

Fase de testes: realizar testes de desempenho. 

Implantação do software 

Fase de implantação: evitar o uso de mídias como CDs e DVDs, realizar 

instalações online. 

Fase de implantação: realizar a instalação do software em um servidor 

central e não na máquina dos usuários. 

Desativação do software 

Fase de desativação: armazenar as partes reutilizáveis do software 

possibilitando o acesso quando necessário. 

Fase de desativação: migração de dados requer bastante atenção, pois 

pode gerar um grande consumo de energia. 

Qualidade 

Estabelecer papéis e responsabilidades 

Eleger comitê de sustentabilidade 

Marketing: Estabelecer identidade e imagem sustentável 

Riscos/Impactos ambientais 

Identificar impactos ambientais 

Analisar e validar impactos ambientais 

Desenvolver plano de gerenciamento de impactos ambientais 

Monitorar os impactos ambientais 

Capacitação Mudança na cultura organizacional e conscientização 

Métricas Criar métricas para avaliar os esforços 

Contratos Aquisição de produtos e contração de fornecedores sustentáveis 

Auditorias Realizar auditorias sobre a utilização dos recursos 

Gestão do conhecimento Utilizar ferramentas para gestão do conhecimento  

 Etapa 3: Relação dos grupos com processos 

A partir dos grupos identificados na segunda etapa foram criados os processos do MPVerde, 

fazendo uma correlação com os processos existentes nos modelos da NBR ISO/IEC 15504 e 
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MR-MPS-SW. A relação entre os grupos de práticas verdes e os processos criados para o 

MPVerde pode ser vista no Quadro 17. 

Quadro 17. Grupos de práticas verdes x Processos do MPVerde. 

Grupo Processo MPVerde 

Soluções gerais GSV - Gerência da Solução Verde 

Data center GPD - Gerência do Centro de Processamento de Dados 

Lixo eletrônico GLE - Gerência do Lixo Eletrônico 

Estratégias ambientais/Gestão Nível de capacidade 

Desenvolvimento do software DVS - Desenvolvimento Verde de Software 

Implantação do software IVS - Implantação e Desativação Verde de Software 

Desativação do software IVS - Implantação e Desativação Verde de Software 

Qualidade Nível de capacidade 

Riscos/Impactos ambientais GRA - Gerência de Riscos Ambientais 

Capacitação TOS - Treinamento para Soluções Verdes 

Métricas MES - Medição da Solução Verde 

Contratos AQV - Aquisição Verde 

Auditorias AMS - Avaliação e Melhoria da Solução Verde 

Gestão do conhecimento GCA - Gerência do Conhecimento Ambiental 

 Etapa 4: Identificação dos Níveis do Modelo 

A última etapa de desenvolvimento do modelo refere-se a identificação dos níveis do 

modelo. Esta identificação foi feita em uma ordem de importância, baseada na análise e 

estudo dos autores sobre o objeto de pesquisa e nos níveis de maturidade existentes nos 

modelos NBR ISO/IEC 15504 e MR-MPS-SW. É possível entender a estrutura de níveis 

identificada para o MPVerde através da Figura 13 apresentada na Seção 4.4. 

 O MPVerde foi desenvolvido baseado em etapas e critérios simples, com objetivo de ser um 

modelo de fácil entendimento. Após a execução das quatro etapas de desenvolvimento, o modelo 

ainda passou por dois processos de revisão por especialistas da área de modelos de referência, como 

descreve a atividade (7) mencionada na Seção 4.3. 

4.3.3 Aplicação das Regras de Customização e das Técnicas Propostas no PRO2PI-MFOD 

 O framework define ainda sete regras de customização para as práticas sequenciais. Na 

realização das atividades de concepção do modelo MPVerde foi possível aplicar as seguintes regras: 

RC1: onde uma prática corresponde a uma atividade (uma prática para uma atividade). Esta regra 

foi aplicada oito vezes, onde seis práticas possuem correspondência com oito atividades;  
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RC6: onde existem atividades consecutivas que correspondem a ciclos de práticas consecutivas 

(muitas práticas para ciclos de atividade), também foi aplicada. Esta regra é aplicada duas vezes, 

porque a atividade (4) repete a prática (2) e a atividade (6) repete a prática (3);  

RC7: onde existe uma ou mais técnicas especificadas para uma ou mais atividades, também foi 

identifiAcada e pode ser percebida através do Quadro 18.  

Quadro 18. Práticas sequenciais x técnicas aplicadas ao MPVerde 

Práticas P1: 
Decisões 
iniciais 

P2: 
Análise de 

fontes 

P3: 
Estratégia de 

desenvol-
vimento 

P4: 
Projeto 

do 
modelo 

P5: 
Desenvolvimento 

da versão 
preliminar 

P6: 
Validação da 

versão 
preliminar 

P7: 
Consoli-

dação do 
modelo 

Técnicas  T3: Revisão 
da 

literatura 

T1: Tradução 
de áreas de 

processo 

 T4: Análise de 
trabalhos 
correlatos 

 

T2: Questionário 
T10: Revisão 
pelos pares 

 

 

 As técnicas empregadas na construção do MPVerde (Quadro 18), são definidas na pesquisa 

de Zoucas (2010) como a terceira etapa na instanciação do framework e são técnicas que viabilizam 

a construção do modelo fundamentada em métodos utilizados em outros modelos de referência. A 

aplicação das técnicas utilizadas no MPVerde pode ser observada abaixo:  

T1: Tradução de áreas de processo: consiste em considerar o conteúdo de uma área de processo 

de um modelo e reescrevê-la no formato adotado por outro modelo. Para o MPVerde foram 

utilizados como referência a NBR ISO/IEC 15504, CMMI-DEV e MR-MPS-SW. Algumas áreas de 

processo destes dois modelos foram traduzidas para o contexto ambiental, são elas: Aquisição 

Sustentável, Medição da Solução Ambiental, Treinamento Organizacional para Sustentabilidade 

Ambiental e Gerência do Conhecimento Ambiental. Esta correlação pode ser observada no Quadro 

19 da Seção 4.4. 

T2: Questionário: Esta técnica define que um ou mais questionários sejam elaborados e aplicados 

para obtenção de informações de especialistas no segmento ou domínio específico para o qual o 

modelo será construído. O Capítulo 5 descreve o questionário enviado para os especialistas em 

sustentabilidade ambiental e modelos de referência para avaliação da aplicabilidade e viabilidade do 

MPVerde. 

T3: Revisão da literatura: Esta técnica é tipicamente aplicada visando à obtenção de informações 

sobre práticas de um segmento ou domínio por meio de identificação, coleta e análise de fontes 
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literárias específicas. Para desenvolvimento do MPVerde foram realizados levantamentos dos 

principais impactos ambientais relacionados a TI, além disso, diversas outras pesquisas foram feitas 

para conceber o embasamento teórico do modelo.  

T4: Análise de trabalhos correlatos: identificar que apresentem trabalhos similares ao proposto. 

Neste caso, foram coletados sete trabalhos correlatos, descritos no Capítulo 3, onde os autores 

definem práticas ambientais no âmbito da tecnologia da informação. Estas práticas coletadas 

serviram como base para o desenvolvimento do MPVerde. 

T10: Revisão pelos pares: consiste em uma revisão do trabalho realizada por especialistas na área, 

visando garantir a qualidade dos trabalhos. O MPVerde foi revisado por especialistas na área de 

modelos de referência de processos. 

4.4 ESTRUTURA DO MODELO 

 Esta seção apresenta o detalhamento do modelo de referência para aplicação de processos 

verdes. O modelo está dividido em três níveis de maturidade, conforme apresentado na Figura 12. 

O nível V1 busca assegurar uma gestão organizada das iniciativas ambientais realizadas na 

organização. Estas iniciativas são identificadas como soluções verdes e são tratadas no primeiro 

processo do nível. Visando assegurar a gestão ambiental de soluções específicas para o centro de 

processamento de dados e para os lixos eletrônicos, os processos 2 e 3 do nível são responsáveis por 

estes assuntos. Para auxiliar na identificação destas soluções verdes, é definido o processo de 

análise de riscos e impactos ambientais. 

 O nível V2 visa garantir que os processos ambientais sejam incorporados aos demais 

processos organizacionais. Neste nível o processo de auditoria é estabelecido para assegurar que as 

soluções verdes estejam sendo executadas de forma a atender os objetivos ambientais da 

organização. Com foco no atendimento de requisitos ambientais relativos ao ciclo de vida do 

software, são definidos dois processos estabelecendo o atendimento das práticas ambientais 

voltadas para as fases de desenvolvimento, implantação e desativação do software. Ainda neste 

nível do modelo também é definido o processo de aquisição de produtos e contratação de 

fornecedores baseados em critérios ambientais. 
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O nível V3 permite analisar e medir os benefícios ganhos com a aplicação das soluções 

verdes através da medição e garante a gestão e a disseminação do conhecimento adquirido com a 

implantação das soluções.  

 

Figura 12. Níveis de maturidade do MPVerde  

 

Cada nível de maturidade possui processos exigidos na avaliação. O primeiro nível V1 

define os processos: GSV – Gerência da Solução Verde; GPD – Gerência do Centro de 

Processamento de Dados, GLE – Gerência do Lixo Eletrônico e, GRA – Gerência de Riscos 

Ambientais. O segundo nível V2 define: AQV – Aquisição Verde, AMS – Avaliação e Melhoria da 

Solução Verde, DVS – Desenvolvimento Verde do Software e, IVS – Implantação e Desativação 

Verde do Software. E, o último nível V3, define os processos: MES – Medição da Solução Verde; 

TOS – Treinamento Organizacional para Soluções Verdes e GCA – Gestão do Conhecimento 

Ambiental. 

A Figura 13 apresenta ilustrativamente a relação entre os processos e os níveis de 

maturidade e capacidade do MPVerde. 
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Figura 13. Processos x Nível de maturidade e capacidade propostos no MPVerde. 

Para concepção do MPVerde foram utilizados como base as estruturas da norma NBR 

ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008) e dos modelos CMMI-DEV (SEI, 2010) e MR-MPS-SW (SOFTEX, 

2012), conforme descrito na Seção 4.3. Os processos definidos no modelo proposto possuem 

alguma ou nenhuma relação com áreas destes modelos, conforme é apresentado no Quadro 19. 

Quadro 19. Relação entre os processos do MPVerde e outros modelos 

MPVerde 15504 MR-MPS-SW CMMI-DEV 

[Nível V1] Gerência da 

Solução Verde 

Grupo de Gestão -Gestão 

de Projetos 

[Nível G] Gerência de 

Projetos 

[Nível 2] Planejamento de 

Projeto 

Monitoramento e Controle de 

Projeto 

[Nível V1] Gerência do 

Centro de Processamento de 

Dados 

NA NA NA 

[Nível V1] Gerência do Lixo 

Eletrônico 

NA NA NA 

[Nível V1] Gerência de 

Riscos Ambientais 

Grupo de Gestão -Gestão 

de Risco 

[Nível C] Gerência de 

Riscos 

[Nível 3] Gestão de Riscos 

[Nível V2] Aquisição Verde Grupo de Aquisição [Nível F] Aquisição [Nível 2] Gestão de Acordos 

com Fornecedores 

[Nível V2] Avaliação e 

Melhoria da Solução Verde 

Grupo de apoio - 

Auditoria 

[Nível F] Garantia da 

Qualidade 

[Nível 2] Garantia da 

Qualidade de Processo e 

Produto 

[Nível V2] Desenvolvimento 

Verde de Software 

Grupo de Engenharia [Nível D] Desenvolvimento 

de Requisitos 

[Nível 3] Desenvolvimento 

de Requisitos 

- [Nível D] Projeto e 

Construção do Produto 

[Nível 3] Solução Técnica 

- [Nível D] Integração do 

Produto 

[Nível 3] Integração de 

Produto 

- [Nível D] Validação [Nível 3] Verificação 

- [Nível D] Verificação [Nível 3] Validação 

[Nível V2] Implantação e 

Desativação Verde de 

Software 

Grupo de Engenharia 

ENG.11: Instalação do 

Software 

[Nível D] Projeto e 

Construção do Produto 

[Nível 3] Integração de 

Produto 
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ENG.12: Manutenção do 

software e do sistema 

[Nível V3] Medição da 

Solução Verde 

NA [Nível F] Medição [Nível 2] Medição e Análise 

[Nível V3] Treinamento 

Organizacional para Soluções 

Verdes 

Grupo de Recursos e 

Infraestrutura - 

Treinamento 

[Nível E] Gerência de 

Recursos Humanos 

[Nível 3] Treinamento 

organizacional 

[Nível V3] Gestão do 

Conhecimento Ambiental 

Grupo de Recursos e 

Infraestrutura - Gestão do 

conhecimento 

[Nível E] Gerência de 

Recursos Humanos 

NA 

A principal diferença entre o MPVerde e os demais modelos, é o fato de que o modelo 

propõem o atendimento das questões ambientais através da aplicação e gestão das soluções verdes, 

ou seja, enquanto que no MR-MPS-SW (SOFTEX, 2012), CMMI-DEV (SEI, 2010) e NBR 

ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008) a questão principal é a melhoria do software, para o MPVerde a 

questão principal é viabilizar a qualidade ambiental. Alguns resultados esperados apresentados no 

MPVerde foram extraídos destes modelos e, por este motivo, os modelos são citados no referencial 

teórico desses processos/resultados esperados. 

A Figura 14 apresenta cada processo do MPVerde agrupados em três grupos-chave: 

processos principais, processos organizacionais e processos de apoio. Esta organização também foi 

extraída da NBR ISO/IEC 15504-5 (ABNT, 2008). 

O MPVerde é composto por três partes fundamentais para o entendimento e implantação do 

modelo em uma organização de software. A primeira parte, apresentada na Seção 4.5, descreve os 

indicadores de execução de processo ambiental do modelo, definindo ações e produtos de trabalho 

que indicam a implementação de cada resultado esperado do processo. A segunda parte, 

apresentada na Seção 4.6, descreve os três níveis de capacidade do modelo e os onze atributos de 

processo utilizados na avaliação da capacidade e maturidade do modelo em uma organização. Esta 

duas partes foram apoiadas na estrutura da NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008). A terceira parte 

constitui o guia de implementação do modelo, apresentado no Apêndice B. O objetivo deste guia é a 

apresentação do embasamento teórico de cada processo e sua estrutura foi apoiada no MR-MPS-

SW (SOFTEX, 2012). 
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Figura 14. Processos e resultados do MPVerde 
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4.5 INDICADORES DE EXECUÇÃO DO PROCESSO 

Neste primeiro componente do modelo, os processos são agrupados conforme o nível que 

está inserido. Para os níveis V1 e V2 são definidos quatro processos e para o nível V3 são definidos 

três processos. Além da descrição do objetivo, resultado esperado e práticas-base, são apresentados 

também os produtos de trabalho que podem ser utilizados ou gerados a partir da execução do 

processo. Estes produtos de trabalho não são obrigatórios, são apenas sugestões. 

4.5.1  Nível V1 – Sustentabilidade Ambiental Gerenciada 

4.5.1.1 GSV - Gerência da Solução Verde 

 

Identificação do Processo GSV 

Nome do Processo Gerência da Solução Verde 

Objetivo do Processo Definir e estabelecer ações que solucionem os objetivos ambientais da 

organização. Seu objetivo principal é garantir que as soluções verdes sejam 

gerenciadas e não apenas executadas. 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – Soluções verdes para redução do consumo de luz, água e papel são 

definidas. 

2 – Soluções para utilização de fontes de energia renováveis são definidas. 

3 – As atividades para execução da solução verde são planejadas, bem como 

os recursos humanos envolvidos e os materiais necessários. 

4 – O esforço, o custo, o orçamento associados e os recursos necessários às 

soluções verdes são estimados. 

5 – Um cronograma e um plano com as metas envolvidas para execução da 

solução verde é estabelecido. 

6 – As estimativas, os recursos e o cronograma são monitorados em relação 

ao planejado e problemas identificados são registrados. 

7 – Ações para correção dos desvios em relação ao planejado são 

estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. 

 

Práticas-base GSV.PB1: Definir a solução verde. A organização deve propor soluções 

para a redução do seu consumo de luz, água e papel. Estas são as três 

principais questões que envolvem a sustentabilidade ambiental no meio 

corporativo de modo geral. [Resultado 1] 

GSV.PB2: Definir soluções para utilização de fontes renováveis. A 

utilização de fontes renováveis no abastecimento de energia indica que a 

organização é altamente sustentável e pode reduzir potencialmente os gastos 

com energia elétrica. [Resultado 2] 

GSV.PB3: Planejar a solução verde. O planejamento da solução verde é 

realizado através da identificação das atividades, recursos humanos e 
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materiais necessários para execução da mesma. [Resultado 3] 

GSV.PB4: Estimar esforço e custo para implementar a solução. O esforço 

e o custo que serão gastos na execução da solução verde são estimados, com 

isso será possível avaliar se a solução é viável. [Resultado 4] 

GSV.PB5: Estabelecer cronograma para implementação da solução. 

Após a aprovação das estimativas, o cronograma de execução da solução é 

desenvolvido utilizando as atividades mapeadas, recursos humanos previstos, 

materiais necessários, esforço e custo estimados. [Resultado 5] 

GSV.PB6: Estabelecer plano para implementação da solução. Um plano 

geral é definido contendo diretrizes sobre a solução verde e a priorização da 

mesma conforme riscos ambientais associados. [Resultado 5] 

GSV.PB7: Monitorar cronograma, estimativas e recursos. Durante a 

execução da solução verde, os itens são monitorados para que seja avaliada a 

aderência em relação ao que foi planejado. [Resultado 6] 

GSV.PB8: Registrar os problemas encontrados. No acompanhamento da 

execução da solução, desvios poderão ser identificados e devem ser 

registrados. [Resultado 6] 

GSV.PB9: Estabelecer ações para correção dos desvios. Ações são 

estabelecidas para correção dos desvios identificados na execução da solução 

em relação ao planejado. [Resultado 7] 

GSV.PB10: Implementar e acompanhar as ações para correção dos 

desvios. As ações estabelecidas são implementadas e acompanhadas para a 

efetiva correção dos desvios. [Resultado 7]  

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

05-01 Riscos ambientais [Resultado:1]  

05-02 Impactos ambientais [Resultado:1]  

 11-01 Plano da solução ambiental [Resultado:1,2,3,4,5] 

 01-01 Cronograma [Resultado:5] 

12-01 Reuniões [Resultado:1,3,4,5,6]    

04-01 Desvios [Resultado:6]  

 04-02 Ações de correção do desvio [Resultado:7] 

13-01 Relatório de melhorias [Resultado:1,2]  

4.5.1.2 Gerência do Centro de Processamento de Dados 

 

Identificação do Processo GPD 

Nome do Processo Gerência do Centro de Processamento de Dados 

Objetivo do Processo Estabelecer ações necessárias para a concepção de um data center 

ambientalmente sustentável. Este processo deve ser atendido por empresas 

que possuam um Centro de Processamento de Dados (CPD). 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – Um projeto para viabilizar a virtualização de servidores é estabelecido e 

mantido. 

2 – Fontes de energia renováveis são utilizadas na refrigeração do CPD. 

3 – Um projeto para viabilizar um design ambientalmente amigável para o 

CPD é definido e mantido. 

4 – O esforço e o custo são estimados e as atividades necessárias são 
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planejadas. Os desvios são tratados até a sua solução. 

5 – O esforço, o custo e as atividades são monitorados em relação ao 

planejado. 

Práticas-base GPD.PB1: Definir projeto de melhoria. O projeto de melhoria viabiliza o 

atendimento das necessidades para virtualização dos servidores e a alteração 

da estrutura do CPD para seguindo critérios ambientais. [Resultado 1,3] 

GPD.PB2: Utilizar fontes de energia renováveis no CPD. Fontes de 

energia renováveis, como solar e eólica, são utilizadas para alimentar a 

estrutura do CPD. [Resultado 2] 

GPD.PB3: Estimar esforço e custo. O esforço necessário para atender o 

projeto de melhoria é estimado, assim como os custos envolvidos. [Resultado 

4] 

GPD.PB4: Planejar as atividades. As atividades necessárias para execução 

do projeto de melhoria são planejadas. [Resultado 4] 

GPD.PB5: Monitorar esforço, custo e atividades planejadas. Esforço, 

custo e atividades são monitorados para assegurar que a execução do projeto 

esteja ocorrendo conforme planejado. [Resultado 5] 

GPD.PB6: Estabelecer ações para correção dos desvios. Ações são 

estabelecidas para correção dos desvios identificados na execução do projeto 

em relação ao planejado. [Resultado 5] 

GPD.PB7: Implementar e acompanhar as ações para correção dos 

desvios. As ações estabelecidas são implementadas e acompanhadas para a 

efetiva correção dos desvios. [Resultado 5]  

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

 11-02 Projeto de melhoria do CPD [Resultado:1,2,3] 

04-01 Desvios [Resultado:5]  

 04-02 Ações de correção do desvio [Resultado:5] 

13-01 Relatório de melhorias [Resultado:1,2]  

4.5.1.3 Gerência do Lixo Eletrônico 

 

Identificação do Processo GLE 

Nome do Processo Gerência do Lixo Eletrônico 

Objetivo do Processo Definir e a gerir as atividades relacionadas à renovação, reutilização e a 

reciclagem dos lixos eletrônicos. 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – Critérios de classificação dos materiais são definidos. 

2 – Os materiais possíveis de reutilização são identificados e redistribuídos na 

organização. 

3 – Os materiais possíveis de renovação são identificados, consertados ou 

reformulados por uma equipe responsável para depois serem redistribuídos na 

organização. 

4 – Os materiais disponibilizados para reciclagem são identificados e 

enviados para organizações específicas. 

Práticas-base GLE.PB1: Definir critérios de classificação. Os critérios de classificação 

permitem a análise dos materiais disponibilizados. [Resultado 1] 
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GLE.PB2: Identificar materiais para reutilização. Materiais possíveis de 

reutilização são aqueles que estão perfeito estado e será destinado para outro 

lugar ou pessoa. [Resultado 2] 

GLE.PB3: Identificar materiais para renovação. São aqueles materiais 

que precisam de algum conserto. A organização opta por arrumá-lo e 

redistribuí-lo. [Resultado 3] 

GLE.PB4: Redistribuir material. Materiais classificados para reutilização e 

renovação são redistribuídos na organização. [Resultado 2, 3] 

GLE.PB5: Identificar materiais para descarte. Quando o material não tem 

mais utilidade para organização, este será enviado para reciclagem. 

[Resultado 4] 

GLE.PB6: Planejar envio do material descartado. O destino dos materiais 

descartados é planejado, pois estes materiais não podem ser jogados no lixo 

comum. A organização pode devolver o material ao fabricante (logística 

reversa) ou encaminhar para a entidade ou empresa responsável pela 

reciclagem. [Resultado 4] 

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

 03-02 Critérios de classificação 

03-01 Lista de materiais existentes [Resultado: 1]  

 14-01 Materiais classificados [Resultado:2,3,4] 

 08-01 Registro do descarte de materiais [Resultado:4] 

4.5.1.4 Gerência de Riscos Ambientais  

 

Identificação do Processo GRA 

Nome do Processo Gerência de Riscos Ambientais 

Objetivo do Processo Possibilitar a prevenção e contingência dos riscos ambientais e análise dos 

impactos ambientais relacionados à estrutura física e às atividades da 

organização. 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – Os riscos e os impactos ambientais são identificados e avaliados em 

relação a causas e consequências. 

2 – Os riscos ambientais são priorizados e estimados. 

3 – Planos de resposta aos riscos ambientais são desenvolvidos. 

4 – Os riscos ambientais são monitorados para determinar mudanças em sua 

situação e no progresso das atividades para seu tratamento. 

5 – Ações apropriadas são executadas para corrigir ou evitar o impacto do 

risco ambiental. 

Práticas-base GRA.PB1: Analisar impactos ambientais. Utilizar métodos para avaliação 

dos impactos ambientais envolvidos nas atividades da organização e de sua 

estrutura. [Resultado 1] 

GRA.PB2: Identificar os riscos. Através na análise dos impactos é possível 

identificar os riscos ambientais acerca das atividades da organização. 

[Resultado 1] 

GRA.PB3: Identificar soluções ambientais. Como resultado da análise dos 

impactos ambientais também e possível identificar as melhorias e ações que 

devem ser feitas para solucionar a questão. [Resultado 1] 
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GRA.PB4: Avaliar causas e consequências.  Descrever as causas e 

consequências do impacto ambiental e para os riscos a probabilidade e as 

possíveis consequências. [Resultado 1] 

GRA.PB5: Priorizar os riscos. Após a identificação dos riscos, é necessário 

avaliá-los do ponto de vista de prioridades para tratamento. [Resultado 2] 

GRA.PB6: Desenvolver plano de resposta. Os planos de resposta são 

elaborados para os riscos priorizados e servem para prevenir ou contingenciar 

o risco. [Resultado 3] 

GRA.PB7: Monitorar riscos. Periodicamente, os riscos são monitorados 

para análise da sua situação ou identificação de novos riscos. [Resultado 4] 

GRA.PB8: Executar o plano de resposta. O plano de prevenção é 

executado para evitar a ocorrência do risco ou o plano de contingência é 

executado para corrigir os impactos ocasionados pela ocorrência do risco. 

[Resultado 5] 

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

 05-01 Riscos ambientais [Resultado:1] 

 05-02 Impactos ambientais [Resultado:1] 

 11-03 Plano de respostas ao risco [Resultado:3] 

05-03 Situação risco [Resultado:4]  

 13-01 Relatório de melhorias [Resultado:1] 

 08-02 Registro de execução do plano de resposta 

[Resultado: 5] 

4.5.2  Nível V2 – Sustentabilidade Ambiental Institucionalizada 

4.5.2.1 Aquisição Verde 

 

Identificação do Processo AQV 

Nome do Processo Aquisição Verde 

Objetivo do Processo Gerenciar as atividades de compra de novos produtos e contratação de 

fornecedores que satisfaçam os objetivos sustentáveis da organização. 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – As necessidades de aquisição e os critérios de seleção e aceitação são 

definidos baseados em requisitos verdes. 

2 – Um produto que satisfaça as necessidades e os critérios verdes é 

adquirido. 

3 – O fornecedor é selecionado com base nos critérios estabelecidos. 

4 – Um acordo que especifica as responsabilidades, custos, cronograma e 

obrigações das partes é estabelecido e monitorado. 

5 – O serviço é fornecido e avaliado em relação ao acordado. 

Práticas-base AQV.PB1: Estabelecer critérios de seleção e aceitação. Os critério são 

definidos com base em requisitos sustentáveis e nos objetivos ambientais da 

organização. [Resultado 1] 

AQV.PB2: Identificar a necessidade de aquisição. Os serviços que a 

organização pretende contratar são identificados. [Resultado 1]   
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AQV.PB3: Adquirir produto com base nos critérios ambientais. O 

produto a ser comprado é avaliado em relação aos critérios sustentáveis 

definidos pela organização. [Resultado 2]  

AQV.PB4: Selecionar fornecedor com base nos critérios ambientais. As 

propostas dos fornecedores são avaliadas conforme os critérios sustentáveis 

definidos pela organização. É importante também analisar o histórico do 

fornecedor. [Resultado 3] 

AQV.PB5: Estabelecer acordo contratual. O contrato é estabelecido 

contendo os serviços a serem prestados, requisitos a serem atendidos, escopo 

do trabalho, dentre outras informações. [Resultado 4] 

AQV.PB6: Monitorar acordo contratual. O contrato é monitorado 

conforme o planejamento do cronograma e a execução dos serviços. 

[Resultado 4] 

AQV.PB7: Avaliar o serviço fornecido. Os serviços prestados são avaliados 

em relação ao contrato e os critérios sustentáveis são utilizados para avaliar a 

qualidade do serviço prestado. [Resultado 5] 

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

 05-04 Critérios sustentáveis de seleção e aceitação 

[Resultado:1] 

12-02 Necessidade de produto ou serviço 

[Resultado:1,2,3] 

 

 08-03 Registro do produto adquirido [Resultado:2] 

 07-01 Contrato com fornecedor [Resultado:4,5] 

 14-02 Avaliação do serviço [Resultado:5] 

4.5.2.2 Avaliação e Melhoria da Solução Verde  

 

Identificação do Processo AMS 

Nome do Processo Avaliação e Melhoria da Solução Verde 

Objetivo do Processo Assegurar que as soluções verdes implementadas atendem as necessidades e 

objetivos ambientais da organização. Além disso, deve apoiar a organização a 

planejar, realizar e implantar melhorias contínuas nas soluções já 

desenvolvidas. 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – Avaliações das soluções verdes implementadas são realizadas para 

identificar a aderência aos objetivos pré-estabelecidos. Seus pontos fortes, 

pontos fracos e oportunidades de melhoria também são identificados. 

2 – Registros das avaliações realizadas são mantidos acessíveis. 

3 – Os objetivos de melhoria das soluções verdes são identificados e 

priorizados. 

4 – Um plano de implementação de melhorias para as soluções verdes é 

definido e executado, e os efeitos desta implementação são monitorados e 

confirmados com base nos objetivos de melhoria. 

Práticas-base AMS.PB1: Avaliar as soluções ambientais implementadas. As soluções 

ambientais passam periodicamente por auditorias para que seja avaliada a sua 

efetividade. [Resultado 1] 

AMS.PB2: Identificar oportunidades de melhoria. O relatório da auditoria 



111 

 

deve apontar as oportunidades de melhoria para a solução ambiental. 

[Resultado 1] 

AMS.PB3: Registrar avaliações.  O resultado da auditoria é comunicado 

aos interessados. [Resultado 2] 

AMS.PB4: Identificar objetivos de melhoria para solução ambiental. Os 

objetivos são apontados durante o processo de auditoria, através da 

identificação das oportunidades de melhoria. [Resultado 3] 

AMS.PB5: Priorizar os objetivos de melhoria. Os objetivos de melhoria 

são priorizados conforme relevância. [Resultado 3] 

AMS.PB6: Definir plano de implementação da melhoria. Um plano é 

definido para assegurar a implementação das melhorias identificadas. 

[Resultado 4] 

AMS.PB7: Executar plano de implementação da melhoria. O plano 

definido é executado conforme planejamento. [Resultado 4] 

AMS.PB8: Monitorar os efeitos da implementação da melhoria. Os 

resultados obtidos com a melhoria são registrados no plano, bem como os 

processos organizacionais impactados. [Resultado 4] 

 

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

03-03 Dados para auditoria [Resultado:1]  

 14-03 Auditoria [Resultado:1,2,3] 

04-04 Oportunidades de melhoria [Resultado:3]  

 11-04 Plano de melhoria [Resultado:4] 

 13-01 Relatório de melhorias [Resultado:1,3] 

 08-04 Registro de execução do plano de melhoria 

[Resultado:4] 

4.5.2.3 Desenvolvimento Verde de Software  

 

Identificação do Processo DVS 

Nome do Processo Desenvolvimento Verde de Software 

Objetivo do Processo Viabilizar o desempenho ambiental nas atividades relacionadas ao processo 

de desenvolvimento do software. As ações de melhoria permitem inserção de 

práticas ambientais nas atividades pertencentes ao ciclo de desenvolvimento  

do software. 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – A documentação do software é desenvolvida em meio eletrônico e 

ferramentas para o uso de rastreabilidade são estabelecidas. 

2 – A vida útil do software é analisada na fase de levantamento de requisitos, 

considerando necessidades futuras e limitações dos hardwares atuais. 

3 – Requisitos não funcionais visando atender necessidades ambientais são 

especificados. 

4 – Os protótipos elaborados na fase de levantamento de requisitos são 

reutilizados na implementação do software. 

5 – Práticas de modularização são empregadas no projeto do software, 

quando necessário.  

6 – Os componentes e métodos do software são projetados visando o 
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reaproveitamento. 

7 – Ferramentas de automação são utilizadas na fase de implementação do 

software. 

8 – Testes unitários são realizados no final de cada implementação. 

9 – Testes automatizados são planejados e realizados com a frequência 

estabelecida no planejamento. 

10 – Testes de desempenho são planejados e realizados conforme 

planejamento. 

Práticas-base DVS.PB1: Desenvolver a documentação do software em formato 

eletrônico. A documentação do software deve ser desenvolvida em formato 

eletrônico, facilitando o controle e organização dos artefatos e a segurança 

das informações, além disso, diminui ou evita a necessidade do uso de papel 

no desenvolvimento do software. [Resultado 1] 

DVS.PB2: Estabelecer ferramentas que permitem a rastreabilidade. 

Ferramentas que possibilitam a rastreabilidade dos artefatos gerados durante 

o desenvolvimento do software devem ser utilizadas, pois é através da 

rastreabilidade que é possível mensurar o impacto das alterações e, por 

consequência, medir o esforço necessário. [Resultado 1] 

DVS.PB3: Analisar a vida-útil estimada para o software. O software deve 

ser especificado e desenvolvido levando em consideração as características 

atuais e futuras dos hardwares, pois é preciso evitar a necessidade de 

substituições de hardwares com a implantação do software. [Resultado 2] 

DVS.PB4: Especificar requisitos não funcionais que visam questões 

ambientais. Requisitos não funcionais descrevendo características que 

prezam pela qualidade ambiental do software devem definidos. Exemplos: 

não utilizar cores brilhantes, consumo de energia estimado para o software 

em uso ou não, etc. [Resultado 3] 

DVS.PB5: Reutilizar o protótipo desenvolvido na fase de requisitos na 

implementação do software. O protótipo deve ser reutilizado na 

implementação do software, com isso, a energia, o tempo e o esforço gastos 

na fase de requisitos são reaproveitados. [Resultado 4] 

DVS.PB6: Utilizar práticas de modularização no projeto do software. A 

modularização simplifica o projeto do software e pode tornar a 

implementação menos complexa e, por consequência, será preciso menos 

tempo para realizá-la. [Resultado 5] 

DVS.PB7: Projetar componentes e métodos permitindo o 

reaproveitamento. O reaproveitamento de componentes e métodos tem uma 

série de benefícios, mas um deles é a economia de esforço e energia. 

[Resultado 6] 

DVS.PB8: Utilizar ferramentas de automação na implementação do 

software. Ferramentas para geração e análise automática de código e para 

análise permitem a redução do tempo necessário para executar a tarefa 

manualmente e a padronização do código-fonte. [Resultado 7] 

DVS.PB9: Realizar testes unitários. Os testes unitários podem minimizar a 

detecção de erros em etapas posteriores a implementação e, portanto, 

desempenham um papel muito importante na consolidação de um software 

sem defeitos. Quanto menos defeitos, menor a necessidade de alteração e 

retrabalho. [Resultado 8] 

DVS.PB10: Planejar testes automatizados. Os testes automatizados 

reduzem a necessidade de pessoas em testes manuais. Além disso, permitem 

a reaplicação de casos de teste e a padronização do processo de testes. É 

necessário planejar as atividades, recursos e esforços que serão utilizados 

nesses testes. [Resultado 9] 

DVS.PB11: Planejar testes de desempenho. Os testes desempenho 

permitem identificar problemas de compatibilidade entre software e 
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hardwares, sendo assim o software pode não funcionar corretamente com 

sistemas atuais ou legados que apresentarem menor capacidade. É necessário 

planejar as atividades, recursos e esforços que serão utilizados nesses testes. 

[Resultado 10] 

DVS.PB12: Executar testes automatizados e de desempenho. Depois de 

realizado o planejamento, é possível realizar as atividades relativas aos testes 

automatizados. É preciso fazer um registro da execução do teste e repassar 

aos interessados os problemas detectados pelo teste. [Resultado 9, 10] 

 

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

02-01 Ferramentas para documentação do software 

[Resultado:1] 

 

 14-04 Requisitos de software apoiados em questões 

ambientais [Resultado:2,3,4] 

 14-05 Projeto de software apoiado em questões ambientais 

[Resultado:5,6] 

 14-06 Implementação de software apoiada em questões 

ambientais [Resultado:4,6,7,8] 

 11-05 Plano de testes apoiados em questões ambientais 

[8,9,10] 

4.5.2.4 Implantação e Desativação Verde de Software  

 

Identificação do Processo IVS 

Nome do Processo Implantação e Desativação Verde de Software 

Objetivo do Processo Viabilizar o desempenho ambiental nas atividades relacionadas às fases de 

implantação e desativação do software.  

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – Práticas que apoiam questões ambientais são utilizadas no processo de 

instalação e desativação do software. 

2 – Soluções alternativas para instalação e desativação do software são 

utilizadas para evitar o uso de mídias descartáveis. 

3 – A instalação e desativação do software são planejadas para assegurar que 

a fase tenha o menor impacto ambiental possível. 

Práticas-base IVS.PB1: Diminuir o tamanho dos pacotes de instalação. Técnicas de 

compressão de dados podem ser empregadas para minimizar o tamanho dos 

pacotes de instalação, facilitando a transferência de dados por meio virtual, 

evitando o uso de CDs, e diminuindo o tempo necessário para instalação. 

[Resultado 1] 

IVS.PB2: Dar preferência à instalação do software em um servidor 

central. As instalações individuais em cada máquina dos usuários aumentam 

o tempo de instalação e a quantidade de softwares em consumindo de 

energia. [Resultado 1] 

IVS.PB3: Diminuir ou evitar o uso de mídias descartáveis. As mídias 

descartáveis como CD e DVD geram lixo eletrônico e devem ser evitadas. O 

software pode ser instalado virtualmente ou por meio de licenças online. 

[Resultado 2] 

IVS.PB4: Armazenar as partes reutilizáveis do software que será 
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desativado. A reutilização do código-fonte ou de partes do software significa 

reaproveitar o esforço já investido. Com isso, a energia consumida para 

desenvolver aquela solução não será gasta novamente. [Resultado 3] 

IVS.PB5: Planejar a migração do software desativado. A migração do 

software desativado precisa ser bem planejada para evitar retrabalhos e o 

consumo desnecessário de energia. [Resultado 3] 

IVS.PB6: Preparar o descarte dos materiais do software desativado. A 

documentação em papel e as mídias que não terão mais utilidade devem ser 

devidamente separados e encaminhados para o destino específico de cada 

tipo de material. [Resultado 3] 

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

04-05 Software desenvolvido [Resultado:1,2]  

 14-07 Instalação do software apoiada em questões 

ambientais [Resultado:1,2] 

 14-08 Desativação do software apoiada em questões 

ambientais [Resultado:3] 

4.5.3  Nível V3 – Sustentabilidade Ambiental Contínua 

4.5.3.1 Medição da Solução Verde  

 

Identificação do Processo MES 

Nome do Processo Medição da Solução Verde 

Objetivo do Processo Permitir mensurar os ganhos com as soluções verdes adotadas, permitindo 

analisar a continuação ou o cancelamento da saolução. 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – As métricas necessárias para o contexto da implementação da solução 

verde são estabelecidas, documentadas e, quando pertinente, atualizadas. 

2 – Os procedimentos para a coleta, análise e armazenamento de medidas são 

especificados. 

3 - Os dados requeridos são coletados e analisados. 

4 - Os dados e os resultados das análises são armazenados. 

5 – Os resultados das análises são comunicados. 

Práticas-base MES.PB1: Estabelecer métricas. As métricas relacionadas às soluções 

ambientais são identificadas com o objetivo de avaliar a qualidade e os 

benefícios com a solução. [Resultado 1] 

MES.PB2: Documentar e atualizar as métricas estabelecidas. Após a 

identificação das métricas, é necessário documentar o propósito da medição e 

as ações que serão tomadas com base nos resultados obtidos. [Resultado 1] 

MES.PB3: Especificar procedimentos de coleta e armazenamento das 

medidas. Para cada métrica, é preciso registrar o procedimento de coleta dos 

dados, identificando quais são os dados, como e onde serão armazenados, 

frequência, responsável pela coleta, dentre outras informações. [Resultado 2] 

MES.PB4: Coletar e analisar dados requeridos. Os dados são coletados 

conforme procedimento definido e analisados para tomada de decisões. 

[Resultado 3] 
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MES.PB5: Armazenar dados e resultados obtidos. Os dados coletados e 

todo o resultado da medição são armazenados em local seguro e 

disponibilizado aos interessados. [Resultado 4] 

MES.PB6: Comunicar resultados para os interessados. Os resultados 

obtidos com a análise das medições são publicados ou comunicados para os 

interessados. [Resultado 5]  

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

 14-09 Métricas estabelecidas [Resultado:1,2] 

03-04 Dados coletados [Resultado:3]  

 14-10 Execução da métrica [Resultado:2,3,4] 

 13-02 Resultados da métrica [Resultado:4] 

4.5.3.2 Treinamento Organizacional para Soluções Verdes  

 

Identificação do Processo TOS 

Nome do Processo Treinamento Organizacional para Soluções Verdes 

Objetivo do Processo Viabilizar a conscientização dos funcionários da organização sobre as 

questões ambientais relativas às suas atividades. Deve desenvolver a 

habilidade e o conhecimento das pessoas para que possam desempenhar as 

novas atividades relacionadas à solução verde. 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – As necessidades de treinamento para a solução verde são identificadas. 

2 – Um plano de treinamento organizacional para a solução verde é 

estabelecido. 

3 – O treinamento para a solução verde planejado é realizado. 

4 – A eficiência dos treinamentos é avaliada. 

Práticas-base TOS.PB1: Identificar necessidades de treinamento. Com a realização das 

soluções ambientais a organização pode identificar a necessidade de realizar 

ou contratar treinamentos. [Resultado 1] 

TOS.PB2: Estabelecer plano de treinamento. O plano contêm todas as 

informações necessárias para a realização do treinamento, como objetivos, 

cronograma, local, horário, etc. [Resultado 2] 

TOS.PB3: Realizar ou adquirir treinamento. Durante a realização do 

treinamento é necessário acompanhar o andamento em relação ao planejados. 

[Resultado 3] 

TOS.PB4: Avaliar eficiência dos treinamentos. Existir mecanismos de 

avaliação dos treinamentos para identificar a eficiência dos mesmos. 

[Resultado 4] 

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

12-03 Necessidades de treinamento [Resultado:1]  

 11-06 Plano de treinamento [Resultado:2] 

03-05 Respostas de avaliação de treinamento 

[Resultado:3,4] 

 

 14-11 Avaliação do treinamento [Resultado: 4] 
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4.5.3.3 Gestão do Conhecimento Ambiental  

 

Identificação do Processo GCA 

Nome do Processo Gestão do Conhecimento Ambiental 

Objetivo do Processo Estabelecer e manter um sistema para o controle dos ativos de conhecimento 

ambiental da organização. Registros de lições aprendidas, experiências 

vividas e demais conceitos adquiridos com os estudos das soluções verdes 

devem ser armazenados nesta base de conhecimento, tornando-se assim, um 

ativo de conhecimento ambiental. 

Resultados do Processo 
Como resultado da implementação bem-sucedida do processo: 

 

1 – Os requisitos necessários para composição da gestão do conhecimento 

ambiental, bem como dados de infraestrutura, ativos de conhecimento, 

critérios e classificações destes ativos são estabelecidos. 

2 - Um mecanismo para armazenamento, acesso às informações e coleta do 

conhecimento é desenvolvido. 

3 – O conhecimento é coletado e disponibilizado. 

4 - A base de conhecimento é compartilhada com os interessados. 

Práticas-base GCA.PB1: Estabelecer um sistema de gerenciamento do conhecimento. 

A infraestrutura e os requistos necessários para concepção da gestão do 

conhecimento são estabelecidos de forma a sustentar as atividades de 

identificação, classificação e utilização dos ativos de conhecimento. 

[Resultado 1, 2] 

GCA.PB2: Desenvolver mecanismo para armazenamento e acesso as 

informações. O local e a estrutura do sistema são mantidos adequadamente e 

de forma segura. Um mecanismo de comunicação, atualização e coleta das 

informações é estabelecido. [Resultado 1, 2] 

GCA.PB3: Coletar conhecimento. Identificar e registrar os ativos de 

conhecimento de acordo com o esquema de classificação. [Resultado 3] 

GCA.PB4: Divulgar os ativos de conhecimento. Compartilhar os ativos de 

conhecimento com especialistas e demais interessados. [Resultado 4] 

 
Produtos de Trabalho 

Dados de Entrada Dados de Saída 

 08-05 Ativo de conhecimento [Resultado:1] 

 11-07 Definições do sistema [Resultado:1,2] 

12-04 Histórico de comunicação [Resultado:2]  

 08-06 Armazenamento do conhecimento [Resultado:3] 

A seção a seguir descreve os níveis de capacidade de cada processo verde definido no 

MPVerde, bem como os indicadores de sua execução. 

4.6 INDICADORES DE CAPACIDADE DO PROCESSO 

A dimensão de capacidade do modelo de avaliação do MPVerde apresenta três níveis de 

capacidade e esta seção descreve os onze atributos de processo (PA) definidos na dimensão de 
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capacidade dos níveis 1 a 3.  O nível 0 não está incluído em nenhum tipo de indicador, pois 

representa um processo não implementado ou com falhas em alcançar o resultado esperado. 

Nível 1: Processo gerenciado 

O processo que atinge os resultados esperados e alcança o seu propósito é implementado de 

forma gerenciada. Os seguintes atributos de processo demonstram a execução do nível: 

PA 1: O processo atinge seus resultados definidos. 

Descrição: Permite avaliar se o processo implementado pela organização realiza os 

resultados esperados definidos.  

Produto de trabalho: 10-00 Produto de trabalho – Fornece a evidência do alcance dos 

resultados do processo. 

PA 2: A documentação formal do processo é estabelecida, mantida e comunicada a todos os 

envolvidos. 

Descrição: Permite avaliar se existe uma documentação ou formalização do processo para 

que seja acessível a todos os interessados. 

Produto de trabalho: 06-00 Especificação do processo – Apresenta detalhadamente as 

informações necessárias para execução e publicação do processo. 

Atendimento a NBR ISO/IEC 14001: Este nível de capacidade observa o item „4.4.5 

Controle de documentos‟ da norma. 

PA 3: O processo é planejado e monitorado.  

Descrição: Permite avaliar se para execução do processo as atividades necessárias são 

planejadas e se há um monitoramento para garantir que ocorram conforme planejado. 

Produto de trabalho: 11-00 Plano – Define objetivos para execução do processo. Identifica 

atividades e tarefas necessárias. 
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PA 4: Os papéis e responsabilidades requeridos para executar o processo são identificados. 

Descrição: Permite avaliar se há uma formalização dos papéis envolvidos na execução do 

processo e se estes estão sendo cumpridos.  

Produto de trabalho: 11-00 Plano – Identifica recursos e responsabilidades necessários 

para execução do processo. 

Atendimento a NBR ISO/IEC 14001: Este nível de capacidade observa o item „4.4.1 

Recursos, funções, responsabilidades e autoridades‟ da norma.  

PA 5: As pessoas que executam o processo são capacitadas.  

Descrição: Permite avaliar se para executar o processo a pessoa responsável é treinada e 

capacitada. Visa também a mudança da cultura organizacional e promove a conscientização 

do profissional. 

Produto de trabalho: 11-00 Plano – Define o conteúdo do treinamento e quando deve 

ocorrer. 

Atendimento a NBR ISO/IEC 14001: Este nível de capacidade observa o item „4.4.2 

Competência, treinamento e conscientização‟ da norma. 

PA 6: O processo está especificado na política ambiental da organização. 

Descrição: Permite garantir que exista uma política ambiental na organização, que descreva 

a visão verde (objetivos ambientais) e o detalhamento dos processos verdes implementados. 

Visa também construir a Responsabilidade Social Corporativa. 

Produto de trabalho: 09-00 Política ambiental – Especifica o processo em relação aos 

objetivos ambientais da organização. 

Atendimento a NBR ISO/IEC 14001: Este nível de capacidade observa o item „4.2 Política 

ambiental‟ da norma. 

Nível 2: Processo institucionalizado 
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O processo gerenciado é implementado modificando os processos organizacionais, com o 

objetivo de ser incorporado às atividades da organização. Os seguintes atributos de processo 

demonstram a execução do nível: 

PA 7: Um grupo de colaboradores é formado para discutir e revisar o processo. 

Descrição: Permite garantir a existência do grupo responsável pela gestão ambiental da 

organização, também chamado de comitê de sustentabilidade. 

Produto de trabalho: 12-00 Histórico – Fornece evidência de reuniões, revisões e 

comunicações. 

Atendimento a NBR ISO/IEC 14001: Este nível de capacidade observa o item „4.4.3 

Comunicação‟ da norma. 

PA 8: Os resultados do processo são revistos com diferentes níveis hierárquicos da organização, 

incluindo alta direção para fornecer visibilidade.   

Descrição: Permite garantir a revisão dos processos com a direção e demais envolvidos da 

organização, visando a qualidade do mesmo. 

Produto de trabalho: 12-00 Histórico – Fornece evidência de reuniões, revisões e 

comunicações. 

Atendimento a NBR ISO/IEC 14001:  Este nível de capacidade também observa o item 

„4.4.3 Comunicação‟ e o item „4.6 Análise pela administração‟ da norma. 

PA 9: O processo atende aos requisitos legais aplicáveis.   

Descrição: Permite garantir a qualidade dos processos em termo de legislação e 

regulamentação. 

Produto de trabalho: 06-00 Requisitos legais – Determina como os requisitos legais se 

aplicam aos aspectos ambientais. 
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Atendimento a NBR ISO/IEC 14001: Este nível de capacidade observa os itens „4.3.2 

Requisitos legais e outros‟ e „4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros‟ da 

norma. 

Nível 3: Processo medido e avaliado continuamente 

O processo institucionalizado é avaliado de forma a identificar sua eficiência em relação aos 

benefícios ambientais, as medições apoiam neste sentido. Análise de novas soluções e inovações 

tecnológica garantem a evolução contínua das soluções aplicadas. Os seguintes atributos de 

processo demonstram a execução do nível: 

PA 10: Resultados obtidos com a execução do processo demonstram benefícios ambientais. 

Descrição: Permite fornecer visibilidade sobre o resultado dos processos que estão sendo 

executados. Por meio desta análise é possível verificar avaliar a aplicabilidade da ação e a 

continuidade da mesma. 

Produto de trabalho: 13-00 Relatório – Fornece os resultados obtidos com a execução do 

processo. Apresenta os benefícios ambientais alcançados através da execução do processo.  

PA 11: Medidas do processo são coletadas e analisadas para apoiar a tomada de decisão sobre 

soluções ambientais. 

Descrição: Permite garantir as medições das ações ambientais, fornecendo informações 

sobre o custo e o andamento destas ações. Permite avaliar a necessidade de novas ações e 

medir a execução das mesmas. 

Produtos de trabalho: 03-00 Dados – Fornece evidência de que os dados definidos para 

medição foram coletados. 

14-00 Análise – Especifica as medidas definidas e fornece um registro da análise dos dados 

na execução da medição. 

13-00 Relatório – Fornece os resultados da análise da medição, para ser encaminhado aos 

interessados. 



121 

 

Atendimento a NBR ISO/IEC 14001: Este processo observa o item „4.5.1 Monitoramento 

e medição‟ da norma.  

PA 12: Oportunidades de melhoria derivadas de inovações tecnológicas e soluções verdes são 

identificadas, avaliadas e selecionadas para apoiar o alcance dos objetivos de negócio. 

Descrição: Permite garantir os estudos e pesquisas sobre novas ações necessárias.  

Produtos de trabalho: 14-00 Análise – Fornece evidência da execução de pesquisas em 

inovações tecnológicas e soluções ambientais. 

13-00 Relatório – Fornece os resultados da análise das inovações tecnológicas e soluções 

ambientais. Identifica necessidades de melhoria. 
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5  AVALIAÇÃO DO TRABALHO  

Este capítulo descreve as três avaliações realizadas nesta pesquisa mestrado. A primeira 

avaliação teve como objetivo analisar o modelo sob o ponto de vista das organizações de software e 

identificar, com isso, a expectativa e perspectiva que estas empresas têm sobre a área ambiental. A 

segunda avaliação permitiu a análise da qualidade do conteúdo e estrutura do modelo por parte de 

um especialista da área da Engenharia de Software. A terceira avaliação realiza um comparativo 

entre o modelo desenvolvido e a NBR ISO/IEC 14001, buscando apresentar o percentual de 

aderência aos requisitos ambientais descritos na norma. 

5.1 AVALIAÇÃO NAS EMPRESAS DE SOFTWARE 

Esta avaliação teve como objetivo realizar um diagnóstico das empresas entrevistadas para 

analisar suas iniciativas ambientais em relação aos processos propostos pelo modelo. Além disso, 

também teve o propósito de coletar a opinião e o interesse dessas empresas em adotar modelos 

ambientais como o da pesquisa. Foram entrevistadas três empresas de Florianópolis que, 

prontamente se habilitaram a participar e colaborar com a pesquisa. 

Nesta entrevista foram avaliadas cinco critérios para cada resultado esperado dos onze 

processos do MPVerde. A Figura 15 apresenta o formato da avaliação: 

 

Figura 15. Avaliação do modelo nas empresas 

Os critérios de avaliação submetem a análise da viabilidade técnica e financeira para cada 

resultado esperado do processo avaliado. Um intervalo de 1 a 3 foi definido como: “1 – inviável”, 

“2 – possível de ser implementada, com ressalvas” e “3 – facilmente implementada”. Em relação à 

relevância, os itens foram pontuados de 0 a 5, onde 0 o item se caracteriza como irrelevante e 5 como 

muito relevante.  

Foi avaliado também se o resultado esperado já é implementado na organização, para isso, 

foi indicado „N‟ se não há implementação, „P‟ se parcialmente implementado, „L‟ se largamente 
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implementado ou „C‟ se completamente implementado. Nos casos em que houve indicação de 

implementação, evidências foram coletadas em forma textual. 

Em todas as entrevistas, inicialmente, foi realizada uma apresentação do modelo explicando 

sua estrutura, seus objetivos e sua importância dentro do contexto das organizações de software. 

Portanto, esta apresentação também observou a questão da conscientização com o meio ambiente 

necessária neste cenário, muitas vezes desconhecida pelos profissionais da área. 

As iniciativas ambientais já implementadas pela empresa foram coletadas como evidência de 

execução de alguns resultados esperados. Por meio desta avaliação, foi possível classificar as 

empresas entrevistadas em relação aos níveis de maturidade do modelo. Esta classificação 

demonstrou o nível de conscientização e investimentos da empresa em relação a questões 

ambientais.   

Dois perfis de entrevistados foram necessários nesta avaliação. O perfil administrativo 

precisava possuir envolvimento nas iniciativas ambientais realizadas na organização e ter 

conhecimento sobre as diretrizes de recursos humanos quanto à capacitação de profissionais. O 

perfil técnico precisava ser a um profissional de TI com conhecimento sobre as políticas e diretrizes 

da organização relacionadas a desenvolvimento de software e infraestrutura necessária, ter noção de 

programação, soluções e ferramentas utilizadas para desenvolvimento. No total foram entrevistadas 

oito pessoas. Cada entrevista teve em média duração de duas horas.  

5.1.1  Perfil das Empresas Avaliadas 

As três empresas entrevistadas são de Santa Catarina e têm como principal ramo de 

atividade o desenvolvimento de software, público-alvo do modelo. As empresas estão sediadas em 

Florianópolis, mas possuem filiais em outras cidades.  

A Empresa A atua no mercado de software há mais de 20 anos e seus clientes principais são 

órgãos públicos e universidades. Seus softwares são comercializados como produtos com foco, 

principalmente, em soluções administrativas para a gestão pública e o judiciário. Possui cerca de 

600 funcionários na sede em Florianópolis e cerca de 300 funcionários nas demais filiais. 

Atualmente, esta empresa está avaliada no modelo MR-MPS-SW (SOFTEX, 2012), nível C. 
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A Empresa B foi fundada em 1977 também em Florianópolis. Desenvolve soluções em 

Inteligência, TI e Telecom para empresas de segmentos corporativos, órgãos públicos, hospitais e 

universidades. Atualmente, possui cerca de 700 funcionários na sede e filiais. Atualmente, esta 

empresa está em processo de avaliação no modelo CMMI-DEV (SEI, 2010), nível 2. 

A Empresa C, também de Florianópolis, está há 10 anos no mercado de TI e possui produtos 

que podem ser comercializados para qualquer mercado, ou seja, seus produtos são multimercados. 

Possui duas principais soluções que tratam de digitalizações de documentos e coleta de informações 

de domínio público para gestão e comércio. Possui cerca de 200 funcionários na sede e filiais. 

Atualmente, esta empresa está em processo de avaliação no modelo CMMI-DEV (SEI, 2010), nível 

2. 

5.1.2  Avaliação da Empresa A 

Na Empresa A, a avaliação foi realizada com um entrevistado cuja função é de Analista da 

Qualidade e Processo de Software. Este profissional está na empresa há seis anos e conhece os 

processos organizacionais no que diz respeito, principalmente, a área de desenvolvimento e gestão 

de software.  Também conhece alguns processos administrativos e, por isso, o questionário de todos 

os processos foi aplicado a esse entrevistado. Este profissional foi enquadrado como perfil técnico 

nesta pesquisa, mas que possui alguma habilidade do perfil administrativo. A entrevista teve 

duração de 3 horas. 

O entrevistado relatou que a empresa ainda não prioriza investimentos em iniciativas para a 

preservação do meio ambiente, mas que já haviam projetos propostos que aguardavam apenas 

aprovação. Relatou ainda que não haviam muitas pessoas em cargo de chefia com esta 

conscientização e que isto talvez seja por falta de conhecimento. Afirmou que um trabalho de 

conscientização é necessário ser feito nos níveis de direção e gerência da empresa. 

O Quadro 20 apresenta a avaliação dos critérios de viabilidade técnica, financeira e 

relevância analisado pelo entrevistado da Empresa A.  

Quadro 20. Avaliação dos processos na Empresa A 

Processo Viabilidade técnica Viabilidade financeira Relevância 

GSV - Gerência da Solução Verde 3 3 5 

GPD - Gerência do Centro de Processamento de Dados 3 3 5 
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GLE - Gerência do Lixo Eletrônico 3 3 4 

GRA - Gerência de Riscos Ambientais 3 3 4 

AQV - Aquisição Verde 2 3 4 

AMS - Avaliação e Melhoria da Solução Verde 3 3 5 

DVS - Desenvolvimento Verde de Software 3 3 5 

IVS - Implantação e Desativação Verde de Software 3 3 5 

MES - Medição da Solução Verde 2 2 4 

TOS - Treinamento para Soluções Verdes 3 3 4 

GCA - Gestão do Conhecimento Ambiental 3 3 4 

Segundo avaliação do entrevistado, apenas dois processos teriam viabilidade técnica com 

ressalvas. No processo „Aquisição Verde‟ a dificuldade seria encontrar e escolher fornecedores a 

partir de critérios ambientais, considerando que, dentro da necessidade, pode haver um número 

reduzido ou não haver empresas que praticam ações ambientais. Isto poderia limitar a escolha de 

bons fornecedores. No processo „Medição da Solução Verde‟ o entrevistado considera este um dos 

processos mais difíceis de implementar na empresa. Atualmente, já existe uma dificuldade em 

coletar medições para o processo de desenvolvimento de software, exigido pelo modelo MR-MPS-

SW. O entrevistado não explicou os motivos para esta dificuldade. 

Em relação ao critério viabilidade financeira, o entrevistado considerou que a empresa teria 

condições para investir na implementação de modelos como o MPVerde, no entanto, observou a 

questão da conscientização.  

No critério relevância, o entrevistado analisou que os processos marcados com „5‟ são os 

mais importantes diante dos outros processos, mas considerou que todos são relevantes para a 

implementação de uma gestão ambiental na empresa. 

As iniciativas ambientais identificadas na Empresa A são apresentadas no Quadro 21, 

separadas por processo. Estas iniciativas foram coletadas através do campo Evidências do 

questionário. 

Quadro 21. Evidências coletadas na Empresa A 

Processo Iniciativa ambiental 

Gerência da Solução Verde - Programa de separação dos lixos. 

- Comunicados de economia de energia e papéis. 

Gerência do Centro de Processamento de Dados  - Cerca de 30% dos servidores estão virtualizados. 

Gerência do Lixo Eletrônico  - Os materiais eletrônicos são doados.  

Gerência de Riscos Ambientais  Não há evidências. São empregadas ações de obrigação 

legal.  

Aquisição Verde  Não há evidências.  
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Avaliação e Melhoria da Solução Verde  Não há evidências.  

Desenvolvimento Verde de Software  - Documentação dos softwares em formato eletrônico.  

- Grande parte dos softwares possuem rastreabilidade. 

- Testes unitários e automatizados fazem parte do processo 

de desenvolvimento e são obrigatórios.  

- Práticas de modularização e reaproveitamento de código.  

Implantação e Desativação Verde de Software  - Evita-se o uso de mídias descartáveis, a entrega é sempre 

por e-mail, FTP ou por meio de acesso remoto.  

Medição da Solução Verde  Não há evidências.  

Treinamento para Soluções Verdes  Comunicados internos.  

Gestão do Conhecimento Ambiental  Existe ferramenta para compartilhamento de informações, 

os programas existentes são detalhados e publicados nesta 

ferramenta.  

O entrevistado relatou que, em sua opinião, projetos assim são importantes para o 

crescimento da empresa e observou que acredita que em um futuro próximo estes projetos passarão 

a ser obrigatórios e as empresas terão que se adaptar se quiserem se manter competitivas no 

mercado. Confessou que não tem conhecimento sobre todas as influências que a tecnologia da 

informação tem sobre o meio ambiente, mas entende que esta é uma necessidade do momento atual.  

5.1.3  Avaliação da Empresa B 

Na avaliação da Empresa B, foram entrevistados três profissionais, sendo dois com perfil 

administrativo e um com perfil técnico. O primeiro entrevistado trabalha na empresa há seis anos, 

possui função de Gerente de Tecnologia da Informação e avaliou os processos Gerência do Centro 

de Processamento de Dados, Gerência do Lixo Eletrônico e Aquisição Verde. O segundo 

entrevistado também trabalha na empresa há seis anos, possui a função de Supervisor do Núcleo de 

Desenvolvimento de Software e avaliou os processos Desenvolvimento Verde de Software e 

Implantação e Desativação Verde de Software. O último entrevistado trabalha há 21 anos, possui a 

função de Gerente Administrativo e avaliou os processos Gerência da Solução Verde, Gerência de 

Riscos Ambientais, Avaliação e Melhoria da Solução Verde, Medição da Solução Verde, 

Treinamento para Soluções Verdes e Gestão do Conhecimento Ambiental. 

O primeiro entrevistado relatou o interesse da empresa em investir em projetos neste âmbito 

e que, por isso, existem várias ações ambientais implementadas. Ressaltou que a empresa possui 

uma política rigorosa de segurança da informação, mas que permitiu a realização da pesquisa 

porque houve interesse em conhecer o modelo e coletar informações para análise de possíveis 

implementações. Ao final, o entrevistado observou que havia feito anotações para posteriores 

avaliações com outras gerências. 
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O segundo entrevistado observou que muitas das ações/iniciativas ambientais que o modelo 

propõe dependem de questões culturais e convencimento dos funcionários, pois são ações 

individuais. Observou também que algumas das ações propostas pelo modelo dependem do que a 

empresa poderá ganhar em relação aos clientes, ou seja, enquanto não houver uma exigência do 

cliente (no caso, órgãos públicos) a empresa não irá investir nestas ações. 

A última entrevista teve duração de quase 3hs, pois o entrevistado teve interesse em 

conhecer detalhadamente o modelo e disposto em descrever todas as ações já existentes na empresa. 

Observou que há um trabalho de conscientização por meio de campanhas e comunicados, que busca 

atingir, principalmente, as funções de liderança.  Descreveu que a empresa possui diversas parcerias 

na implementação dessas ações como CDI (entidade que recebe os lixos eletrônicos), Furukawa 

(fabricante de cabos de rede e que recebe cabos para reciclagem), Asif (programa Reóleo), Recicla 

mais (recolhe os papéis e papelões). Destacou que a empresa recebe sugestões e ideias dos 

funcionários por meio de campanhas internas com temas definidos. 

O Quadro 22 apresenta a avaliação dos processos em relação aos critérios de viabilidade 

técnica, financeira e relevância. 

Quadro 22. Avaliação dos processos na Empresa B 

Processo Viabilidade técnica Viabilidade financeira Relevância 

GSV - Gerência da Solução Verde 3 3 5 

GPD - Gerência do Centro de Processamento de Dados 3 2 4 

GLE - Gerência do Lixo Eletrônico 3 3 4 

GRA - Gerência de Riscos Ambientais 3 2 5 

AQV - Aquisição Verde 3 2 5 

AMS - Avaliação e Melhoria da Solução Verde 3 3 3 

DVS - Desenvolvimento Verde de Software 3 3 5 

IVS - Implantação e Desativação Verde de Software 3 3 5 

MES - Medição da Solução Verde 3 3 5 

TOS - Treinamento para Soluções Verdes 3 3 4 

GCA - Gestão do Conhecimento Ambiental 3 3 5 

Em relação ao critério de viabilidade técnica, todos os entrevistados consideraram que os 

processos são viáveis para empresa. No entanto, dois processos foram indicados como “viáveis, 

porém com ressalvas” no critério viabilidade financeira. Para o processo de Gerência do Centro de 

Processamento de Dados, o entrevistado relatou que existem algumas ações que exigem um 

investimento financeiro alto, como aumentar o número de virtualizações e o número de painéis 

solares. No processo Aquisição Verde, o entrevistado observou a mesma questão colocada pela 
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Empresa A, relatando que a utilização de critérios sustentáveis na seleção de fornecedores pode 

limitar a escolha e bons fornecedores não serem identificados.  

Para o critério relevância, o entrevistado avaliou como pouco relevante a questão da 

utilização de energias renováveis no data center, resultado que está descrito no processo Gerência 

do Centro de Processamento de Dados. Destacou que na verdade esta deve ser uma preocupação da 

utilização da energia na empresa como um todo, não apenas no data center. No entanto, foi 

explicado que o resultado também se encontra no processo Gerência da Solução Verde e que foi 

colocado nos dois processos para garantir que a fonte de energia alternativa também seja utilizada 

no data center. Na Gerência do Lixo Eletrônico, o entrevistado avaliou como pouco relevante a 

utilização de critérios para classificação do lixo eletrônico, no entanto, observou que a empresa que 

recebe este lixo realiza este trabalho. Para o processo Avaliação e Melhoria da Solução Verde, o 

entrevistado relatou que talvez isto pudesse tornar o processo de implementação das soluções 

ambientais mais burocrático, mas entendeu que este processo tem como objetivo garantir que a 

execução das ações estejam acontecendo conforme planejamento. Sobre o processo Treinamento 

para Soluções Verdes, o entrevistado observou que talvez as iniciativas ambientais não requeiram 

treinamentos, mas sim campanhas de sensibilização. 

O Quadro 23 apresenta as iniciativas ambientais identificadas na Empresa B. Se destacam as 

iniciativas encontradas nos processos do nível V1 e no processo de Medição da Solução Verde. 

Quadro 23. Evidências coletadas na Empresa B 

Processo Empresa B 

Gerência da Solução Verde - Política de hibernar máquinas a cada 15 minutos sem 

uso. 

- Programa greenIT da Furukawa.  

- Adoção de notebooks, pois economizam energia. 

- Diversas soluções para o prédio como controle das luzes, 

vidros bloqueiam 70% do calor, etc. Retorno de 12% de 

economia de energia.  

- Reaproveitamento da água da chuva.  

- Relatório com indicadores de impressões por 

funcionário.  

- Painéis solares e de aquecimento de água.  

- Cabos de rede com capa LSZH. 

- Cabo elétrico com capa AFUMEX. 

- Programa Reóleo da ACIF.  

- Incentivo ao uso de bicicleta.  

Gerência do Centro de Processamento de Dados  - Cerca de 20% dos servidores estão virtualizados. 

- Pactch Cord de voz com 1 par 

- Pach pannel angular  

Gerência do Lixo Eletrônico  - Sempre que possível, realiza consertos.  
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- Doação dos materiais.  

- Espaço para as pessoas trazerem seus equipamentos para 

doação.  

Gerência de Riscos Ambientais  São empregadas ações de obrigação legal.  

Aquisição Verde  - Normalmente se destacam no processo de seleção, mas 

não elimina candidatos. 

Aquisição de produtos com certificação RoHs.  

Avaliação e Melhoria da Solução Verde  São realizadas auditorias para verificar a configuração de 

hibernação das máquinas, por exemplo. 

Desenvolvimento Verde de Software  - Documentação dos softwares totalmente digitalizadas.  

- Cerca de 60% dos documentos estão rastreados. 

- Preocupações para que não haja necessidade de 

atualização de hardware.  

- Protótipos reaproveitados na implementação. 

- Práticas de modularização e reaproveitamento de código.  

Implantação e Desativação Verde de Software  - Instalações do software realizadas remotamente.  

- Mídias descartáveis não são utilizadas, salvo exigência 

do cliente.  

Medição da Solução Verde  - Consumo de energia, combustível, água, copos e papel.  

- Cálculo da emissão de CO2.  

- Quantidade de eletrônicos descartados.  

Treinamento para Soluções Verdes  Comunicados internos.  

Gestão do Conhecimento Ambiental  As ações ambientais estão descritas na ferramenta de 

compartilhamento de informações.  

Conforme observado no Quadro 23, foram identificadas diversas ações ambientais na 

empresa, principalmente, em relação ao consumo de água e luz. A empresa tem uma grande 

preocupação em calcular o retorno dos seus investimentos e isto foi possível de ser observado no 

processo de „Medição da Solução Verde‟. Algumas métricas e indicadores foram identificados na 

empresa, são elas: 

 Gerador de energia: Quantos litros de diesel são consumidos mensalmente? 

 Consumo mensal de combustível dos veículos utilizados. 

 Ar-condicionado: emissão fugitiva. Gases que escapam por defeito (por kg). 

 Consumo de energia em kW (acompanhamento mensal). Realizada avaliação sobre 

aumento no consumo. 

 Geração de resíduo sólido (por kg). 

 Consumo de água da CASAN e do reaproveitamento da chuva. 

 Cálculo da emissão de CO2 gastos nos deslocamentos: conscientização das gerências 

para diminuir os gastos com as viagens. 



130 

 

 Consumo de copos plásticos (por kg): campanhas para diminuir o volume, 

distribuição de canecas e e-copos (copos de papel). 

 Consumo de papel e papelão (por kg). 

 Quantidade de eletrônicos, pilhas e baterias que são descartados (por kg). 

 Avaliação do programa Carona: vagas disponíveis para quem traz mais de uma 

pessoa no carro. Identificação dos locais onde as pessoas moram e sugestão de 

caronas. 

 Avaliação do uso da bicicleta: vestiário, chuveiro e local para guardar.  Quantas 

pessoas estão indo de bicicleta? 

 Programa Reóleo: quantos litros estão sendo destinados? 

As métricas são levantadas com objetivo de se conhecer os números, traçar programas e 

campanhas e identificar as metas e soluções.  

5.1.4  Avaliação da Empresa C 

A avaliação na Empresa C também foi realizada com três entrevistados, dois com perfil 

técnico e um administrativo. A primeira entrevista foi realizada com dois funcionários, um Gerente 

de Projetos e um Analista de Requisitos, ambos possuem pouco mais de dois anos na empresa. 

Nesta entrevista foram avaliados os processos Gerência do Centro de Processamento de Dados, 

Aquisição Verde, Desenvolvimento Verde de Software e Implantação e Desativação Verde de 

Software. A segunda entrevista foi realizada com o Gerente Financeiro, que trabalha há cinco anos 

empresa. Nesta entrevista foram avaliados os demais processos do modelo. 

Os primeiros entrevistados relataram que não tinham conhecimento sobre as questões 

ambientais relativas à tecnologia da informação e observaram que além dos objetivos descritos, o 

modelo também é uma forma de entender estas questões para então apoiar nas soluções. 

O segundo entrevistado descreveu que o modelo seria útil para a empresa, pois existem 

processos de seleção de fornecedores, como o da Petrobrás, que já exigem o atendimento parcial da 

NBR ISO/IEC 14001 para contratação de serviços de software. 
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O Quadro 24 apresenta o resultado da avaliação dos processos na Empresa C, em relação 

aos critérios de viabilidade técnica, financeira e relevância. 

Quadro 24. Avaliação dos processos na Empresa C 

Processo Viabilidade técnica Viabilidade financeira Relevância 

GSV - Gerência da Solução Verde 3 2 5 

GPD - Gerência do Centro de Processamento de Dados 3 1 4 

GLE - Gerência do Lixo Eletrônico 3 3 5 

GRA - Gerência de Riscos Ambientais 3 3 3 

AQV - Aquisição Verde 3 1 3 

AMS - Avaliação e Melhoria da Solução Verde 3 3 3 

DVS - Desenvolvimento Verde de Software 3 3 4 

IVS - Implantação e Desativação Verde de Software 3 3 5 

MES - Medição da Solução Verde 3 3 5 

TOS - Treinamento para Soluções Verdes 3 3 5 

GCA - Gestão do Conhecimento Ambiental 3 3 5 

Para a empresa, algumas soluções ambientais, como utilização de energia renováveis, são 

consideradas financeiramente inviáveis. O processo Gerência do Centro de Processamento de 

Dados foi considerado inviável sob o ponto de vista financeiro, pois foi observado que a empresa 

acha mais econômico terceirizar este serviço e que, por isso, a maioria dos dados está em cloud 

computing. Pelo fato de possuir um pequeno data center, para a empresa o investimento em ações 

ambientais seria desnecessário. Para o processo de Aquisição Verde, foi relatada a mesma questão 

da limitação dos fornecedores relatada pelas empresas A e B.  

Em relação ao critério de relevância, os entrevistados apontaram uma ordem de importância 

em relação aos demais. Os processos avaliados como 5, foram apontados como mais relevantes que 

os demais e os processos avaliados como 3 seriam os menos relevantes em relação aos demais. 

 As iniciativas ambientais identificadas na Empresa C são descritas no Quadro 25, em 

destaque o programa Carbon Free. 

Quadro 25. Evidências coletadas na Empresa C 

Processo Empresa C 

Gerência da Solução Verde - Reaproveitamento da água da chuva para banheiros. 

- Estudos foram feitos para utilização de energia eólica. 

- Programa Carbon Free, onde a empresa neutraliza sua 

emissão de CO2 anual. 

Gerência do Centro de Processamento de Dados  - Cerca de 20% dos servidores virtualizados  

- cloud computing 

- Utilização de disco SSD.  

Gerência do Lixo Eletrônico  - Os materiais eletrônicos são doados.  

Gerência de Riscos Ambientais  São empregadas ações de obrigação legal. 
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Aquisição Verde  Observam o selo RoHS, mas não é obrigatório.  

Avaliação e Melhoria da Solução Verde  Não há evidências.  

Desenvolvimento Verde de Software  - Documentação dos softwares em formato eletrônico.  

- Realizam testes unitários e de desempenho apenas 

quando há algo crítico.  

- Práticas de modularização e reaproveitamento de código.  

Implantação e Desativação Verde de Software  - Evita-se o uso de mídias descartáveis, a entrega é sempre 

por e-mail.  

Medição da Solução Verde  Não há evidências.  

Treinamento para Soluções Verdes  Não há evidências.  

Gestão do Conhecimento Ambiental  Existe ferramenta para compartilhamento de informações, 

mas não possui conteúdo ambiental.  

A Empresa C é considerada uma microempresa e é compreensível que a quantidade de ações 

ambientais seja reduzida. O MPVerde também foi desenvolvido para apoiar empresas desse porte e, 

por isso, contem apenas processos essenciais para garantir a gestão ambiental descrita pela NBR 

ISO/IEC 14001. O modelo é considerado importante, principalmente, nos casos como da Empresa 

C, que já teve a necessidade de demonstrar algum atendimento a esta ISO para participar do 

processo seletivo da Petrobrás. 

5.1.5  Análise das Avaliações  

A avaliação realizada nesta pesquisa teve como objetivo principal analisar a viabilidade 

técnica e financeira de implementação do modelo. Nesta oportunidade de apresentação do MPVerde 

para gerentes e coordenadores das empresas foi possível também avaliar a opinião deles em relação 

à relevância de cada processo proposto no modelo.  

Foi constatado que há interesse por parte das três empresas em financiar projetos ambientais 

e, com isso, melhorar as suas atividades e processos organizacionais visando o desenvolvimento 

sustentável. No entanto, para que seja aplicado um maior investimento financeiro com estas ações é 

necessário que haja um interesse de mercado e, principalmente, por parte do governo.  

Em relação à quantidade e qualidade das iniciativas ambientais empregadas, a Empresa B se 

destacou dentre as três. A Empresa A apresentou 12 ações ambientais, em destaque ao projeto de 

separação dos lixos, onde foram distribuídas lixeiras específicas para cada tipo de lixo em todos os 

andares do prédio, além do trabalho de conscientização dos funcionários por meio de comunicados 

internos. A Empresa B apresentou 22 principais ações ambientais, em destaque ao trabalho de 

medições e coleta de indicadores para tomadas de decisões em relação a consumo de energia, 

combustível, água, papel e cálculo da emissão de CO2 e cálculo da quantidade de eletrônicos 
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descartados. A Empresa C apresentou 9 ações ambientais, em destaque o projeto Carbon Free, onde 

anualmente a empresa realiza o cálculo das emissões de CO2 e repassa o valor necessário para uma 

ONG, responsável por plantar o valor equivalente em árvores promovendo a neutralização do 

dióxido de carbono emitido.  

Em relação às iniciativas ambientais empregadas no desenvolvimento de software se 

destacam: documentação em formato eletrônico e rastreada nas três empresas; testes unitários e 

testes automatizados de interface opcionais nas Empresas B e C, e obrigatórios na Empresa A; 

práticas de modularização e reaproveitamento de códigos-fonte empregadas nas três empresas; 

preocupações para que não haja necessidade de atualização de hardware para utilização do software 

desenvolvido na Empresa B; notebooks utilizados em todos os setores da Empresa B, 

principalmente, na área de desenvolvimento de software, pois possuem maior durabilidade e 

consomem menos energia; configuração padrão e obrigatória para hibernar todos os notebooks a 

cada 15 minutos sem uso, aplicada na Empresa B, auditorias são realizadas mensalmente para 

garantir esta configuração da máquina.  

As Figuras 16 e 17 apresentam, respectivamente, um gráfico comparativo sobre o resultado 

da avaliação dos critérios de viabilidade técnica e financeira nas empresas avaliadas. Em relação à 

viabilidade técnica é possível concluir que as três empresas consideram o modelo viável. Apenas os 

processos de Aquisição Verde e Medição da Solução Verde que possuem ressalvas, segundo 

avaliação da Empresa A e explicado na Seção 5.1.2. 

 

Figura 16. Avaliação da viabilidade técnica nas empresas 
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Em relação ao critério de viabilidade financeira, Figura 17, também é possível concluir que 

o modelo é viável para as três empresas. Com exceção aos processos Gerência do Centro de 

Processamento de Dados e Aquisição Verde avaliados como inviáveis pela Empresa C, conforme 

explicado na Seção 5.1.3. A Empresa C possui uma pequena estrutura de data center local, pois 

prefere terceirizar o serviço de armazenamento dos dados. Neste caso, a empresa não precisa 

implementar o processo GPD, justificando a ausência do  data center. 

  

Figura 17. Avaliação da viabilidade financeira nas empresas 

Após a análise da viabilidade de implementação do modelo nas três empresas avaliadas, é 

possível perceber que o modelo foi considerado como viável técnica e financeiramente para as 

empresas sendo necessária apenas a exclusão do processo Gerência do Centro de Processamento de 

Dados para a Empresa C. 

Nesta avaliação, também foi possível identificar o grau de atendimento para cada resultado 

esperado do processo. Neste critério, foi indicada a informação „N‟ se não há implementação do 

resultado, „P‟ se o resultado é parcialmente implementado, „L‟ se largamente implementado ou „C‟ 

se completamente implementado.  

Esta informação foi coletada com o objetivo de identificar o nível de alcance do processo em 

relação ao atributo de processo „PA1: O processo atinge seus resultados definidos‟. Este foi o único 

atributo de processo avaliado, pois a avaliação tinha como objetivo identificar a aderência dos 
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processos à realidade das empresas. O atributo PA1 foi considerado como uma primeira etapa, 

apenas para identificar se a empresa executa aquele resultado ou não. Não foi possível avaliar os 

demais atributos de processo, visto que as empresas não implementam o modelo.  As Tabelas 8, 9 e 

10, apresentam os níveis de atendimento coletados nas empresas e identifica o nível de alcance do 

processo em relação atributo PA1. 

Tabela 8. Avaliação de atendimento aos processos do nível V1 para o atributo PA1. 

Nível V1 

Processo Resultados Empresa C L P N PA1 

Gerência da 

Solução Verde 
7 

A 0 (0%) 0 (0%) 1 (14%) 6 (86%) Não atingido 

B 6 (86%) 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 
Completamente 

atingido 

C 0 (0%) 0 (0%) 1 (14%) 6 (86%) Não atingido 

Gerência do 

Centro de 

Processamento 

de Dados 

5 

A 1 (20%) 1 (20%) 0 (0%) 3 (60%) 
Parcialmente 

atingido 

B 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 
Largamente 

atingido 

C 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 3 (60%) Não atingido 

Gerência do 

Lixo 

Eletrônico 

4 

A 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 
Parcialmente 

atingido 

B 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 
Largamente 

atingido 

C 0 (0%) 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 
Largamente 

atingido 

Gerência de 

Riscos 

Ambientais 

5 

A 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) Não atingido 

B 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) Não atingido 

C 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) Não atingido 

 

Tabela 9. Avaliação de atendimento aos processos do nível V2 para o atributo PA1. 

Nível V2 

Processo Resultados Empresa C L P N PA1 

Aquisição Verde 5 

A 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) Não atingido 

B 3 (60%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 
Largamente 

atingido 

C 0 (0%) 0 (0%) 3 (60%) 2 (40%) Não atingido 

Avaliação e 

Melhoria da 

Solução Verde 

4 

A 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) Não atingido 

B 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) Não atingido 

C 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) Não atingido 

Desenvolvimento 

Verde de 

Software 

10 

A 2 (20%) 3 (30%) 2 (20%) 3 (30%) 
Largamente 

atingido 

B 5 (50%) 2 (20%) 2 (20%) 1 (10%) 
Largamente 

atingido 

C 1 (10%) 3 (30%) 1 (10%) 5 (50%) 
Parcialmente 

atingido 

Implantação e 

Desativação 

Verde de 

Software 

3 

A 0 (0%) 2 (67%) 0 (0%) 1 (33%) 
Largamente 

atingido 

B 1 (33%) 1 (33%) 0 (0%) 1 (34%) 
Largamente 

atingido 
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C 0 (0%) 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) 
Parcialmente 

atingido 

 

Tabela 10. Avaliação de atendimento aos processos do nível V3 para o atributo PA1. 

Nível V3 

Processo Resultados Empresa C L P N PA1 

Medição da 

Solução Verde 
4 

A 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) Não atingido 

B 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Completamente 

atingido 

C 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) Não atingido 

Treinamento 

Organizacional 

para Soluções 

Verdes 

4 

A 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) Não atingido 

B 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) Não atingido 

C 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) Não atingido 

Gestão do 

Conhecimento 

Ambiental 

3 

A 0 (0%) 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) Não atingido 

B 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) Não atingido 

C 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) Não atingido 

Para identificar o nível de alcance do processo foi utilizado o método de avaliação da NBR 

ISO/IEC 15504-3 (ABNT, 2008), que considera o somatório dos percentuais de atendimento para 

os indicativos C e L aplicados na tabela de valores de pontuação abaixo: 

 Não atingido > 0 a 15% de alcance 

 Parcialmente atingido > 15% a 50% de alcance 

 Largamente atingido > 50% a 85% de alcance 

 Completamente atingido > 85% a 100% de alcance 

Por meio dessa análise foi possível identificar o percentual de alcance dos processos em 

relação ao atributo PA1 e o Quadro 26 apresenta a quantidade de processos identificados para cada 

nível de alcance. 

Quadro 26. Níveis de alcance para o atributo PA1. 

Nível de alcance  Empresa A Empresa B Empresa C 

Completamente atingido 0 2 0 

Largamente atingido 2 5 1 

Parcialmente atingido  2 0 2 

Não atingido 7 4 8 

A Figura 18 apresenta graficamente o resultado apresentado no Quadro 26.  
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Figura 18. Gráfico com a quantidade de processos x nível de alcance do atributo PA1 

A partir do resultado desta avaliação, foi possível realizar um comparativo entre as empresas 

avaliadas e observar que a Empresa B se destaca em relação às demais, o que possibilita concluir 

que esta empresa terá mais facilidade na implementação do modelo, considerando que a Empresa B 

possui mais processos nos níveis Completamente e Largamente atingidos do que as outras. 

Portanto, no comparativo apresentado pelo gráfico, a Empresa B está na primeira posição, a 

Empresa A na segunda e a Empresa C na terceira, em nível de atendimento aos processos do 

modelo MPVerde. 

As três empresas apresentaram iniciativas ambientais com interesse direto ou indireto na 

preservação do meio ambiente. Em conclusão aos resultados obtidos nas avaliações, ficou 

constatado que as ações ambientais destas empresas são empregadas de forma pontual e isoladas, o 

que segundo a definição do modelo, caracteriza que estas empresas não adotam uma gestão 

ambiental em seus processos organizacionais. Para que estas ações se tornem soluções verdes é 

necessário haver gestão, planejamento, análise dos riscos associados, auditorias e medições, 

viabilizando a integração entre os processos e uma implementação sistemática da gestão ambiental. 

De acordo com o resultado desta avaliação, foi possível identificar que os processos 

Gerência de Riscos Ambientais e Aquisição Verde precisam ser revisto, conforme análise das três 

empresas. Eles poderiam ser incorporados ao processo Gerência da Solução Verde e seus resultados 
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esperados seriam sugeridos como implementação deste processo. Dessa forma, os processos GRA e 

AQV deixariam de ser obrigatórios.  

5.2 AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTAS 

Para avaliação do modelo proposto, um questionário foi desenvolvido e enviado para 

especialistas da área ambiental e da engenharia de software. Esta avaliação teve como propósito 

obter uma análise de cada resultado esperado definido nos processos do MPVerde.  

Assim como na avaliação das empresas, um dos critérios de avaliação submete ao 

especialista a análise da viabilidade técnica e financeira que julga para o resultado esperado. Um 

intervalo de 1 a 3 é definido como: “1 – inviável”, “2 – possível de ser implementada, com 

ressalvas” e “3 – facilmente implementada”. Também foi objetivo desta avaliação identificar o que 

os especialistas observam de benefícios relativos a cada resultado esperado. A Figura 19 apresenta 

um exemplo de resultado esperado com os critérios avaliados. 

 

Figura 19. Avaliação do modelo com especialistas 

Este questionário foi enviado a diversos especialistas, porém não houve retorno dos 

especialistas da área ambiental. Apenas um especialista da engenharia de software respondeu ao 

questionário e sua avaliação é analisada abaixo. 

O especialista considerou apenas oito resultados esperados como viabilidade técnica `2` e 

nove resultados esperados como viabilidade financeira `2`. O Quadro 27 auxilia esta análise e 

apresenta a avaliação do especialista em relação a estes resultados esperados. 

Quadro 27. Avaliação do especialista em relação a viabilidade de implementação do modelo. 

Processo / Resultado esperado 
Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 
Justificativa 

Gerência da Solução Verde 
GSV7 – Soluções para utilização 

de fontes de energia renováveis 

são definidas. 

2 2 O especialista avaliou que a implementação 

deste resultado representa um esforço maior 

tecnicamente e também um custo maior em 

relação aos outros resultados do processo.  

Gerência do Centro de 2 2 O especialista relatou que não tem 
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Processamento de Dados 
GPD1 – Um projeto para 

viabilizar a virtualização de 

servidores é estabelecido e 

mantido. 

conhecimento técnico e financeiro sobre a 

virtualização de servidores, mas sabe que é 

possível de ser feito, e que, portanto, avalia que 

existe a viabilidade técnica e financeira. 

Gerência do Centro de 

Processamento de Dados 
GPD5 – Fontes de energia 

renováveis são utilizadas na 

refrigeração do CPD. 

2 2 

O especialista realizou a mesma análise do 

GSV7.  

Gerência do Lixo Eletrônico 
GLE3 – Os materiais possíveis de 

renovação são identificados, 

consertados ou reformulados por 

uma equipe responsável para 

depois serem redistribuídos na 

organização. 

2 2 
O especialista relatou que esse deve ser dos um 

resultados mais complicados e fez os seguintes 

questionamentos: Será que as organizações tem 

pessoal capacitado para reformulação de 

equipamentos? E se não tiver? E se a empresa 

não quiser reutilizar nada? 

Gerência de Riscos Ambientais 
GRA5 - Ações apropriadas são 

executadas para corrigir ou evitar 

o impacto do risco ambiental. 

3 2 
O especialista avaliou que estas ações para 

controle e correção dos riscos podem 

representar um custo financeiro alto. 

Medição da Solução Ambiental 2 2 Todos os resultados esperados do processo 

foram avaliados dessa forma. 

O especialista relatou que para esse tipo de 

processo é tipicamente necessário um 

especialista que tem um custo significativo para 

a organização. 

Considerando que o modelo possui 54 resultados esperados e apenas nove foram 

considerados como viabilidade `2`, é possível concluir que o especialista considerou que mais de 

80% do modelo é facilmente implementável e 16% dos resultados esperados do modelo são 

possíveis de implementação, com ressalvas. Em relação aos atributos de processo, o especialista 

avaliou os doze como viáveis e facilmente implementáveis. 

O Quadro 28 apresenta os benefícios identificados pelo especialista na implementação dos 

processos do modelo. 

Quadro 28. Benefícios identificados pelo especialista. 

Processo Benefícios identificados 

GSV - Gerência da Solução Verde A empresa desenvolve estratégias para reduzir o consumo 

de insumos ambientais, além de planejar, monitorar e 

controlar as ações definidas nestas estratégias. 

GPD - Gerência do Centro de Processamento de Dados Otimização na utilização de hardware e espaço físico. 

Permite planejamento, monitoração e controle das ações 

para melhoria do CPD.  

GLE - Gerência do Lixo Eletrônico A organização saberá classificar o lixo de forma objetiva e 

isto permite auditoria. 

Lixo separado e coletado de forma ambientalmente 

adequada pela organização. 

GRA - Gerência de Riscos Ambientais A organização estará preparada para agir caso algum risco 

ambiental identificado se materialize. 
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Permite identificação, priorização, monitoração e resposta 

aos riscos ambientais. 

AQV - Aquisição Verde A organização irá garantir que as práticas estabelecidas no 

nível 1 de maturidade serão mantidas uma vez que estas 

definirão os critérios de seleção de AQV1 em relação a 

questão da energia renovável, redução de consumo de água, 

luz e papel etc. 

AMS - Avaliação e Melhoria da Solução Verde As práticas estabelecidas nos demais processos serão 

periodicamente reavaliadas e melhoradas ou mantidas. 

DVS - Desenvolvimento Verde de Software A documentação em meio eletrônico economiza papel e 

tinta da impressora além de espaço físico para 

armazenamento da mesma. 

O software já é concebido e elaborado considerando as 

práticas ambientais. 

IVS - Implantação e Desativação Verde de Software As práticas ambientais são aplicadas em todas as fases do 

ciclo de vida do software incluindo sua instalação e 

desativação. 

MES - Medição da Solução Verde Controle estatístico do Processo.  

Melhoria na tomada de decisão.  

Rumo a melhoria contínua. 

TOS - Treinamento para Soluções Verdes Os envolvidos na organização serão sensibilizados e 

capacitados nas práticas ambientais institucionalizadas. 

GCA - Gerência do Conhecimento Ambiental Os ativos de conhecimento ambiental são mantidos na 

organização. 

Atributo do processo Benefícios identificados 

PA 1: O processo atinge seus resultados definidos. Identifica que a organização concretizou a implementação 

do processo. 

PA 2: A documentação formal do processo é 

estabelecida, mantida e comunicada a todos os 

envolvidos. 

Processo documentado e acessível a todos da organização. 

PA 3: O processo é planejado e monitorado. As atividades são monitoradas e controladas. 

PA 4: Os papéis e responsabilidades requeridos para 

executar o processo são identificados. 

Pessoas com o perfil adequado executam o processo. 

PA 5: As pessoas que executam o processo são 

capacitadas. 

O processo é executado por pessoas capacitadas e as falhas 

de execução são minimizadas. 

PA 6: O processo está especificado na política ambiental 

da organização. 

Existem diretrizes ambientais para suportar o processo. 

PA 7: Um grupo de colaboradores é formado para 

discutir e revisar o processo. 

Pessoas chaves são identificadas para revisar o processo. 

PA 6: Os resultados do processo são revistos com 

diferentes níveis hierárquicos da organização, incluindo 

alta direção para fornecer visibilidade. 

Pessoas chaves revisam o processo. 

PA 7: O processo atende aos requisitos legais aplicáveis. O processo estará alinhado às práticas legais. 

PA 8: Resultados obtidos com a execução do processo 

demonstram benefícios ambientais. 

Os resultados da aplicação do processo são analisados 

quanto à eficácia ambiental. 

PA 9: Medidas do processo são coletadas e analisadas 

para apoiar a tomada de decisão sobre soluções 

ambientais. 

O processo é controlado por indicadores alinhados à 

necessidade da organização. 

PA 10: Oportunidades de melhoria derivadas de 

inovações tecnológicas e soluções ambientais são 

identificadas, avaliadas e selecionadas para apoiar o 

alcance dos objetivos de negócio. 

O processo evolui e melhora continuamente. 

5.3 AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO À NORMA NBR ISO/IEC 14001 
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O MPVerde também foi desenvolvido a partir da análise dos requisitos especificados na 

norma NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004). Esta análise teve como principal objetivo incorporar as 

necessidades definidas na certificação ambiental.  

A norma descreve os requisitos que o sistema de gestão ambiental deve atender, no entanto, 

não há um roteiro ou um guia que ajude a sua aplicação dos mesmos. Por este motivo, a finalidade 

do MPVerde também é prover um caminho para esta certificação ambiental, através da implantação 

de um modelo que apresenta o que deve ser feito e um guia de implementação que permite o 

entendimento mais detalhado de cada processo ambiental. Esta relação pode ser analisada a partir 

do Quadro 29. 

Quadro 29. Relação entre a NBR ISO/IEC 14001 e o MPVerde. 

NBR ISO/IEC 14001 MPVerde 

4.2 Política Ambiental [Nível de Capacidade 1] PA 6 - O processo está 

especificado na política ambiental da organização. 

4.3.1 Aspectos Ambientais [Nível V1] GRA – Gerência de Riscos Ambientais 

4.3.2 Requisitos legais e outros [Nível de Capacidade 2] PA9 - O processo atende aos 

requisitos legais aplicáveis. 

4.3.3 Objetivos, metas e programa(s) [Nível V1] GSV – Gerência da Solução Verde 

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades [Nível de Capacidade 1] PA 4 - Os papéis e 

responsabilidades requeridos para executar o processo são 

identificados. 

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização [Nível V3] TOS – Treinamento Organizacional para 

Soluções Verdes 

[Nível de Capacidade 1] PA 5 - As pessoas que executam o 

processo são capacitadas. 

4.4.3 Comunicação [Nível de Capacidade 2] PA 7 – Um grupo de 

colaboradores é formado para discutir e revisar o processo. 

[Nível de Capacidade 2] PA 8 - Os resultados do processo 

são revistos com diferentes níveis hierárquicos da 

organização, incluindo alta direção para fornecer 

visibilidade. 

4.4.4 Documentação Constitui os Produtos de Trabalho resultado da execução 

processos. 

4.4.5 Controle de documentos [Nível de Capacidade 1] PA 2 - A documentação formal do 

processo é estabelecida, mantida e comunicada a todos os 

envolvidos. 

4.4.6 Controle operacional [Nível V1] GSV – Gerência da Solução Verde 

[Nível V1] GPD – Gerência do Centro de Processamento de 

Dados  

[Nível V1] GLE – Gerência do Lixo Eletrônico 

4.4.7 Preparação e resposta à emergências [Nível V1] GRA – Gerência de Riscos Ambientais 

4.5.1 Monitoramento e medição [Nível V3] MES – Medição da Solução Verde 

[Nível de Capacidade 3] PA 11 - Medidas do processo são 

coletadas e analisadas para apoiar a tomada de decisão 

sobre soluções ambientais. 

4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e 

outros 

[Nível de Capacidade 2] PA9 - O processo atende aos 

requisitos legais aplicáveis. 

4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação [Nível V2] AMS – Avaliação e Melhoria da Solução Verde 
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preventiva 

4.5.4 Controle de registros Pode ser identificado em todos os processos como um 

produto de trabalho gerado a partir da execução do 

resultado esperado. 

4.5.5 Auditoria interna  [Nível V2] AMS – Avaliação e Melhoria da Solução Verde 

4.6 Análise pela administração [Nível de Capacidade 3] PA 8 - Os resultados do processo 

são revistos com diferentes níveis hierárquicos da 

organização, incluindo alta direção para fornecer 

visibilidade. 

A partir desta avaliação da norma em relação ao MPVerde, foi possível perceber dois 

principais ganhos a qualificação do conteúdo do modelo. O conceito de política ambiental foi 

adicionado ao modelo após a análise da norma e este foi considerado um ponto forte na constatação 

da aplicação das ações ambientais na organização. É através da política ambiental que a 

organização registra suas preocupações com suas atividades e o meio ambiente, especifica seus 

objetivos sustentáveis e formaliza seu comprometimento com o meio ambiente para todos os 

funcionários, clientes e demais interessados. O atendimento às exigências legais também foi um 

requisito adicionado após análise da norma ambiental. É de interesse do governo e sociedade saber 

que a organização atende a todos os requisitos legais existentes, principalmente, por se tratar de um 

assunto que envolve a preservação do meio ambiente. 

Sobre o requisito „4.4.6 Controle operacional‟, que descreve sobre o planejamento das 

operações que estejam associadas aos aspectos ambientais, esta pesquisa identifica que este 

requisito possui uma relação com os processos GSV – Gerência da Solução Verde, GPD – Gerência 

do Centro de Processamento de Dados e GLE – Gerência do Lixo Eletrônico. Embora, o requisito 

não aponte diretamente as necessidades descritas nestes processos do MPVerde, a relação foi 

identificada devido ao fato de que estes processos são relativos a operações associadas a aspectos 

ambientais e possuem resultados esperados que abordam o planejamento e gestão das soluções 

verdes. Por isto, o requisito „4.4.6 Controle operacional‟ também foi identificado como atendido. 

A NBR ISO/IEC 14001 apresenta requisitos genéricos aplicáveis a organizações de qualquer 

ramo de atividade, por isso, de forma complementar à norma, o MPVerde apresenta processos 

específicos para a tecnologia da informação e para a Engenharia de Software. Isto por que o modelo 

está inserido na temática TI Verde e destinado a organizações de desenvolvimento de software.  

Podem ser observados seis processos específicos no MPVerde, são eles:   

 Gerência do Centro de Processamento de Dados 
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 Gerência do Lixo Eletrônico 

 Aquisição Verde 

 Desenvolvimento Verde de Software 

 Implantação e Desativação Verde de Software 

 Gerência do Conhecimento Ambiental 

Também são observados atributos de processos específicos, são eles: 

 PA 10: Resultados obtidos com a execução do processo demonstram benefícios 

ambientais. – Por meio deste atributo de processo é possível avaliar a capacidade 

para demonstrar benefícios ganhos a partir da execução do processo ou 

implementação de uma solução verde. Com isso, a organização poderá acompanhar a 

evolução dos seus esforços e decidir se os investimentos estão sendo válidos. 

 PA 12: Oportunidades de melhoria derivadas de inovações tecnológicas e soluções 

verdes são identificadas, avaliadas e selecionadas para apoiar o alcance dos objetivos 

de negócio. – Por meio deste atributo de processo a organização pode identificar suas 

necessidades de melhoria para atender uma solução verde ou para a execução de um 

processo. Estudos são realizados para identificar a melhor ferramenta ou software 

para solução da sua necessidade. 

A concepção de um modelo baseado na norma ambiental NBR ISO/IEC 14001 qualifica e 

traz um forte embasamento aos processos do modelo. Por meio desta avaliação foi possível 

perceber que o MPVerde atende aos requisitos ambientais especificados na norma, ou seja, os 

requisitos necessários para obtenção da certificação ambiental estão inseridos no modelo, conforme 

pôde ser visto no Quadro 29. Porém, isto não exclui a necessidade da análise da norma na fase de 

adaptação da organização para alcance da certificação, pois existem elementos como conteúdo de 

documentos que foram colocados apenas como Produtos de trabalho no MPVerde, mas não estão 

sendo exigidos. Isto inclui em específico os itens „4.4.4 Documentação‟ e „4.5.4 Controle de 

registros‟ da norma. 
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Dessa forma, o MPVerde deve ser entendido como um apoio  na implementação da norma 

NBR ISO/IEC 14001, pois traz ferramentas que viabilizam o caminho para a certificação ambiental. 

Também deve ser entendido como um complemento à norma, pois apresenta processos específicos 

à realidade das organizações de software permitindo uma abrangência maior em termos de áreas de 

negócio. 
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6  CONCLUSÕES 

Esta pesquisa demonstrou a necessidade em se implementar ações ambientais no cenário de 

organizações de software, visto que a infraestrutura requerida e as atividades presentes nestas 

organizações têm influencia sobre o meio ambiente, principalmente, no que se refere ao consumo de 

energia elétrica e lixo eletrônico. Foi possível identificar, por parte de alguns entrevistados, o 

desconhecimento sobre os impactos ambientais associados à tecnologia da informação.  

O modelo MPVerde, objeto de pesquisa, foi desenvolvido para atender organizações de 

software que desejam alcançar níveis de qualidade em relação a ações ambientais. A construção do 

modelo foi apoiada em um embasamento teórico que buscou métodos consolidados como o 

framework PRO2PI-MFMOD, os modelos de referência NBR ISO/IEC 15504 e MR-MPS-SW e a 

norma ambiental NBR ISO/IEC 14001. Além disso, o modelo é baseado em práticas verdes 

coletadas em pesquisas científicas retornadas no mapeamento sistemático. Dessa forma, o modelo 

foi construído por meio de uma base sólida com o propósito de ser um modelo consistente e 

aplicável em organizações de software. 

Em relação aos objetivos específicos descritos na Seção 1.2.2, esta pesquisa atendeu aos 

cinco objetivos definidos. Os objetivos „1 - Verificar a existência de modelos, guias ou frameworks 

que reúnam práticas de sustentabilidade ambiental voltadas para a TI verde e aplicáveis a 

organizações de software‟ e „2 - Identificar práticas verdes publicadas e validadas por outros 

pesquisadores por meio de um mapeamento sistemático‟ foram atendidos através do mapeamento 

sistemático realizado no Capítulo 3. Através deste mapeamento sistemático foi possível confirmar a 

originalidade da pesquisa, pois não foram encontrados modelos que atendessem a duas principais 

características do MPVerde: direcionado a organizações de software, pois define processos 

específicos para o ciclo de vida do software e; baseado na norma ambiental NBR ISO/IEC 14001, 

viabilizando o atendimento dos requisitos da norma e, com isso, possibilitando a certificação 

ambiental. 

Os objetivos „3 - Estabelecer um mecanismo de agrupamento destas práticas conforme as 

áreas de negócio das organizações‟ e „4 - Desenvolver um modelo de referência para aplicação de 

processos verdes em organizações de software‟ foram atendidos através do Capítulo 4, que descreve 

a utilização do framework PRO2PI-MFMOD para construção do modelo e o detalhamento dos 
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processos, resultados esperados e atributos de processo do MPVerde, caracterizando os níveis de 

maturidade e capacidade do modelo. 

O último objetivo específico „5 - Avaliar a aplicabilidade do modelo desenvolvido a partir 

de questionários enviados a especialistas da área e aplicados em organizações de software‟ foi 

atendido através do Capítulo 5, que descreve as avaliações realizadas nas três empresas de software 

e o resultado da análise do especialista. Nesta oportunidade, foi possível realizar uma comparação 

entre as três organizações em relação a um percentual de atendimento aos resultados esperados do 

modelo. Em conclusão a esta avaliação, a Empresa B se destacou, pois apresentou um nível de 

alcance aos processos superior as demais. Isto indica que a Empresa B já possui muitas ações neste 

sentido e que a implementação do modelo seria mais viável que para as outras. 

Por meio destas avaliações, foi possível concluir que o modelo é viável de implementação 

para o cenário das organizações de software, tanto em uma análise de viabilidade técnica quanto 

financeira. No entanto, vale ressaltar que é preciso haver um interesse por parte da organização, 

pois ainda não foram evidenciados investimentos ou incentivos do governo em projetos de TI verde 

para organizações de software. 

Neste sentido, foi possível verificar que, na maioria dos casos, as ações empregadas por 

estas organizações são motivadas por interesses próprios, visto que muitas vezes não há apoio do 

governo. Enquanto que em países da Europa, por exemplo, existem diversos tipos de apoio 

financeiro, como redução de impostos e outras iniciativas vindas do governo para valorizar e 

incentivar estas empresas que buscam inibir seus impactos ao meio ambiente. As três empresas 

avaliadas relataram que a principal motivação para que haja investimento nesta área seria 

justamente a exigência por parte dos seus clientes. Considerando que os principais clientes destas 

empresas são órgãos públicos, então foi possível concluir que investimentos em projetos de 

implantação como do MPVerde serão possíveis quando houver interesse e exigência do governo, no 

processo de contratações públicas, para valorizar empresas de software que implementam ações 

ambientais.  

Nas entrevistas realizadas nas empresas, também foi possível perceber que as ações 

ambientais implantadas nestas empresas tiveram um retorno positivo por parte dos funcionários 

que, por meio de programas internos promovidos pela empresa, contribuem com opiniões e 

sugestões de melhorias. Isto se deve ao fato de que as pessoas estão cada vez mais conscientes e, se 
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motivadas, podem ser estimuladas a realizar ações individuais em seu ambiente de trabalho e 

familiar. Por meio de relatos observados nas entrevistas, após a implantação das medidas 

ambientais, grande parte dos funcionários apresentou interesse em apoiar os projetos.  

Com isso, os principais benefícios apontados na implementação do modelo são a integração 

da gestão ambiental com os objetivos de negócio da organização, retornos financeiros advindos das 

soluções ambientais como economia de energia, promoção da imagem sustentável, processos 

organizacionais modificados visando à certificação ambiental da NBR ISO/IEC 14001 e promoção 

da cultura organizacional e conscientização. 

Nesta análise, é possível concluir que o MPVerde é um modelo que une os conceitos da TI 

Verde em organizações de software com os requisitos ambientais da NBR ISO/IEC 14001, 

promovendo um método consistente e adequado a realidade destas organizações. O MPVerde pode 

ser entendido como um guia para a certificação ambiental e para o atendimento da TI Verde nas 

organização de software. 

6.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

Esta pesquisa contribuiu para o desenvolvimento do tema TI Verde nas organizações de 

software, apresentando a relação existente entre a tecnologia da informação e o meio ambiente. 

Com a preocupação em atender às necessidades ambientais no cenário destas organizações, um 

modelo de referência  que especifica processos verdes foi desenvolvido.  

As principais contribuições foram: 

 Desenvolvimento de um modelo de referência que implementa a gestão ambiental 

nas organizações de software, apoiado no framework PRO2PI-MFMOD e na NBR 

ISO/IEC 15504. O modelo foi avaliado em relação aos requisitos da norma 

ambiental NBR ISO/IEC 14001; 

 Desenvolvimento de um guia de implementação do modelo, com o propósito de 

apoiar o entendimento e compreensão dos processos do modelo. Este guia fornece o 

embasamento teórico dos processos e seus resultados esperados definidos para o 

MPVerde; 
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 Elaboração de um mapeamento sistemático, que buscou a identificação de modelos e 

guias existentes na literatura que abordam soluções para a TI Verde em organizações 

da área de tecnologia da informação. Através da análise das sete pesquisas 

selecionadas, foram obtidas 26 práticas ambientais relacionadas a diversas áreas da 

organização e 16 práticas ambientais específicas para o ciclo de desenvolvimento do 

software; 

 Realização de uma avaliação em três empresas de software que demonstrou que o 

modelo é inicialmente possível de ser implemetado. Isto foi identificado a partir da 

análise de viabilidade técnica e financeira realizada para os resultados esperados de 

cada processo do modelo. 

6.2 LIMITAÇÕES 

Os trabalhos selecionados no mapeamento sistemático foram considerados limitados, pois 

houve um critério de exclusão para desconsiderar pesquisas que definem apenas uma prática 

ambiental. A quantidade de artigos com este propósito retornados nas buscas realizadas em fontes 

de pesquisa representou um número muito grande, inviabilizando uma análise sistemática em cima 

destes trabalhos.  

Os resultados das avaliações realizadas nesta pesquisa podem ser considerados como 

limitados, pois foram observados a partir de uma amostra de apenas três empresas de software de 

Florianópolis. Isto conota a necessidade de novas avaliações do modelo em demais empresas e 

especialistas da área de TI verde. Além disso, foi possível avaliar apenas o nível 1 de capacidade 

com enfoque na análise dos resultados esperados dos processos, pois para avaliar os demais níveis 

de capacidade é preciso que a empresa implemente o modelo.  

A avaliação da viabilidade do modelo pode ser considerada limitada também pelo fato de 

que as empresas avaliadas já possuem nível de maturidade em algum modelo de referência. Seria 

também necessário avaliar a viabilidade de implementação do modelo em organizações que não 

possuem avaliações em processos de maturidade e capacidade, pois há um viés em saber o grau de 

dificuldade de implementação do modelo em organizações com estes diferentes cenários. 
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Durante as entrevistas realizadas foi possível identificar que alguns dos entrevistados não 

tinham conhecimento amplo sobre todas as ações da organização. A falta de informação pode ter 

influenciado na qualidade do resultado obtido com a entrevista. 

Também é considerada como limitação desta pesquisa, a dificuldade em conseguir apoio de 

especialistas para contribuição na avaliação do modelo proposto. Muitos contatos foram feitos e 

pouco apoio foi obtido. 

6.3 TRABALHOS FUTUROS  

Como perspectiva futura para esta pesquisa espera-se: 

 Realizar a avaliação desenvolvida nesta pesquisa em organizações de software de 

outras cidades do Brasil e, se possível, em empresas multinacionais. Com isso, será 

possível avaliar com mais precisão a aplicabilidade do MPVerde no mercado de 

software; 

 Desenvolver uma revisão do modelo a partir dos resultados obtidos com a avaliação 

realizada nas três empresas. Processos e resultados obtidos poderão ser reformulados 

ou excluídos com esta revisão.  

 Avaliar o modelo revisado em uma rede de especialistas da área ambiental, com 

conhecimento em TI verde, por meio de um survey; 

 Implantar o modelo revisado completamente em uma organização de software, para 

avaliar a sua viabilidade na prática. Isto permitirá a avaliação completa do modelo, 

considerando não somente a avaliação dos resultados esperados, mas também de 

todos os atributos de processo; 

 Identificar a opinião do setor público em relação a esta iniciativa, sendo interessante 

obter a expectativa do governo em selecionar e avaliar organizações de software em 

relação a soluções ambientais no processo de contratações públicas.  
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APÊNDICE A   – PROTOCOLO DE BUSCA UTILIZADO 

Segundo Kitchenham (2007), “uma revisão sistemática da literatura é um meio de 

identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis relevantes para uma questão de 

pesquisa específica, ou área temática, ou fenômeno de interesse. Os estudos individuais que 

contribuem para uma revisão sistemática são chamados de estudos primários, uma revisão 

sistemática é um estudo secundário”.  

Alguns autores entendem que a revisão sistemática pode não ser um método vantajoso a ser 

aplicado a algumas áreas ou uma pesquisa específica, devido ao esforço exigido. Para a Engenharia 

de Software a revisão sistemática é utilizada em estudos quantitativos e empíricos, porém outros 

métodos são utilizados para apresentar resultados de pesquisa qualitativa (PETERSEN; FELDT; 

MUJTABA; MATTSSON, 2008). O mapeamento sistemático é o estudo acerca do tema em um 

nível de granularidade de informação elevado. Este método propõe criar categorias para as 

pesquisas encontradas e fornece um resumo geral dos resultados obtidos (KITCHENHAM, 2007). 

Com isso, entende-se que o mapeamento requer menos esforço que a revisão sistemática, 

fornecendo uma visão geral do tema em questão (PETERSEN; FELDT; MUJTABA; MATTSSON, 

2008). Por este motivo, o método escolhido para esta pesquisa foi o mapeamento sistemático. 

Ambos os métodos devem seguir uma estratégia de pesquisa definida, chamada protocolo de 

busca, para que seja alcançado o máximo possível de literatura relevante ao tema proposto 

(CONTE; MENDES; TRAVASSOS, 2004). O protocolo de busca deste trabalho será descrito nas 

próximas seções. 

MOTIVO DO MAPEAMENTO 

Periodicamente, diversos artigos são publicados em diferentes revistas e outros acervos da 

área, explicando novas práticas para a resolução de um determinado problema ambiental 

(ORGERIE, 2010).  A Internacional Green Computing Conference – IGCC, por exemplo, apresenta 

anualmente as discussões mais atuais relevantes ao tema (IGCC, 2011). No entanto, até o momento, 

não foi encontrado um estudo que apresente a compilação destas práticas em um modelo de 

referência voltado para organizações de desenvolvimento de software. Ou seja, estas organizações 

dependem de coleta de informações para incorporar conceitos ambientais ao seu processo.  
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Para composição do modelo de referência com práticas ambientais e desenvolvimento da 

dissertação de mestrado, fez-se necessário um levantamento prévio dos estudos relevantes e 

recentes acerca da computação verde.  

O método de mapeamento sistemático proporcionou um esquema de classificação e estrutura 

de pesquisa para coleta das informações definidas no objeto do estudo. 

PERGUNTA DE PESQUISA 

A pergunta de pesquisa deste trabalho é apresentada na Tabela 11.  

Tabela 11. Pergunta de Pesquisa 

Pergunta: Quais os modelos, guias e frameworks que estão relacionados com processos e práticas 

verdes em organizações de TI? 

População Pesquisas realizadas na área e organizações que adotam práticas verdes. 

 

Intervenção Práticas ambientais publicadas na literatura.  

 

Comparação Diferentes práticas ambientais e resultados obtidos com outras práticas. 

 

Resultados Práticas mais utilizadas ou referenciadas na literatura. 

Contexto Organizações de software sem restrição de porte. 

A estrutura da pergunta de pesquisa foi baseada nas definições apresentadas em Kitchenham 

(2007):  

 População: público-alvo afetado pela intervenção; 

 Intervenção: o que será investigado (pesquisado); 

 Comparação: o que será comparado com a intervenção; 

 Resultados: fatores encontrados que serão comparados a intervenção para identificar 

se o resultado foi satisfatório; 

 Contexto: abrangência da pesquisa. 

ESTRATÉGIA DE BUSCA: TERMOS E FONTES 
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Serão apresentadas a seguir as palavras-chave utilizadas nos termos de busca, bem como os 

termos utilizados para encontrar os trabalhos nas fontes relacionadas. 

PALAVRAS-CHAVE EM PORTUGUÊS PALAVRAS-CHAVE EM INGLÊS 

 TI verde 

 Computação verde 

 Prática verde 

 Prática sustentável 

 Processo verde 

 Processo sustentável 

 Organização 

 Software 

 Desenvolvimento 

 Modelo 

 Guia 

 Framework 

 Engenharia de Software 

 Sustentabilidade 

 Green IT 

 Green computing  

 Green practice 

 Sustainable practice 

 Green process 

 Sustainable process 

 Organization (organisation) 

 Software 

 Development 

 Model 

 Guidance (guide) 

 Framework 

 Software Engineering 

 Sustainability 

FONTES DE PESQUISA 

Os locais pesquisados foram: 

 IEEExplore <http://ieeexplore.ieee.org> 

 ACM Digital Library <http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1909624&picked=prox> 

 Google Scholar <http://scholar.google.com.br/> 

 Biblioteca digital da SBC < http://www.sbc.org.br/bibliotecadigital/> 

 Scopus <http://www.scopus.com/home.url> 

 Springer <http://link.springer.com/> 

 ScienceDirect <http://www.sciencedirect.com/> 

 Portal da CAPES <http://www.periodicos.capes.gov.br/> 

TERMOS DE BUSCA 

http://ieeexplore.ieee.org/
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1909624&picked=prox
http://www.sbc.org.br/bibliotecadigital/
http://www.scopus.com/home.url
http://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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A seguir serão apresentados os termos de busca utilizados em todas as fontes de pesquisa 

onde a busca foi realizada. 

 Aplicados na IEEExplore: 

(((((green) OR sustainable) AND software) AND development) AND model)  

(((((green) OR sustainable) AND software) AND development) AND guidance OR guide)  

(((((green) OR sustainable) AND software) AND development) AND framework) 

(((((green) OR sustainable) AND software) AND reference) AND model) 

((((green) OR sustainable) AND software) AND engineering) 

((((((green process) OR sustainable process) AND organization) OR organisation) AND 

reference) AND model) 

((((green computing) OR green it) AND sustainable pratice) OR green practice) 

 Aplicados no ACM Digital Library, Google Scholar, Scopus, Springer, ScienceDirect e 

Portal da CAPES: 

 ((“green” OR “sustainable”) + (“software”) + (“development”) + (“model”))  

((“green” OR “sustainable”) + (“software”) + (“development”) + (“guidance” OR “guide”))  

((“green” OR “sustainable”) + (“software”) + (“development”) + (“framework”))  

((“green” OR “sustainable”) + (“software” AND “engineering”))  

((“sustainable process” OR “green process”) + (“organization” OR “organisation”) + 

(“reference”) + (“model”))  

((“green computing” OR “green IT”) + (“sustainable practice” OR “green practice”))  

 Aplicados no Google Scholar, Biblioteca digital da SBC e Portal da CAPES: 

((“modelo”) + (“desenvolvimento”) + (“software”) + (“verde” OR “sustentável”))  
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((“guia”) + (“desenvolvimento”) + (“software”) + (“verde” OR “sustentável”))  

((“framework”) + (“desenvolvimento”) + (“software”) + (“verde” OR “sustentável”))  

((“engenharia de software”) + (“verde” OR “sustentável”))  

((“processo sustentável” OR “processo verde”) + (“organização”) + (“desenvolvimento”) + 

(“software”)) 

((“processo sustentável” OR “processo verde”) + (“organizações”) + (“desenvolvimento”) + 

(“software”)) 

 ((“computação verde” OR “TI verde”) + (“prática sustentável” OR “prática verde”))  

((“computação verde” OR “TI verde”) + (“práticas sustentáveis” OR “prática verde”))  
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APÊNDICE B   – GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO MPVERDE 

Este guia tem como objetivo apoiar a implementação dos processos do MPVerde. Uma 

fundamentação teórica é descrita para cada processo e em cada resultado esperado. Os processos 

são definidos conforme estrutura apresentada no modelo MR-MPS-SW (SOFTEX, 2012): 

 Nome do processo: apresenta a sigla e o nome do processo; 

 Propósito do processo: apresenta o objetivo geral da execução do processo, além disso, 

pode descrever os benefícios tangíveis para os envolvidos (ABNT, 2008);  

 Fundamentação teórica: trabalhos e pesquisas utilizados como embasamento na definição 

do processo; 

 Resultados esperados: um resultado observável do sucesso do alcance do propósito do 

processo. Pode ser um artefato produzido, uma mudança de estado, requisitos, metas, etc. 

(ABNT, 2009). 

Alguns processos ou resultados esperados podem ser excluídos do escopo de avaliação do 

modelo, pois podem não se enquadrar ao negócio da organização. É permitida a exclusão completa 

do processo Gerência do Centro de Processamento de Dados (GPD) quando a organização não 

possuir um CPD próprio, por exemplo.  

Nível Verde V1 – Sustentabilidade Ambiental Gerenciada 

1. Gerência da Solução Verde (GSV) 

1.1 Propósito 

O propósito do processo Gerência da Solução Verde envolve a definição e o 

estabelecimento de ações que solucionem os objetivos ambientais da organização. Seu objetivo 

principal é garantir que as soluções ambientais sejam gerenciadas e não apenas executadas. Planos 

com atividades, responsabilidades, custos envolvidos, dentre outras informações são estabelecidos e 

mantidos para análise de viabilidade e execução das ações ambientais. 

1.2 Fundamentação teórica 
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A Responsabilidade Social Corporativa é o comprometimento da organização em constituir 

diretrizes que permitem o desenvolvimento sustentável (DUBEY; HEFLEY, 2011), integrando as 

questões ambientais aos negócios da organização. Quando a organização direciona seus esforços 

neste sentido, as soluções verdes são identificadas em função das necessidades ambientais.  

Uma política ambiental pode ser definida para que a alta administração formalize o 

envolvimento da organização na solução de problemas ambientais, encorajando um compromisso 

com toda a organização e tornando público à comunidade, governos, consumidores e investidores, 

seu comprometimento com as questões ambientais (IPEA, 2010).  

A solução verde compreende a definição de estratégias para o atendimento das questões 

ambientais (AGARWAL; NATH, 2011). Ou seja, quando a organização identifica uma 

necessidade, uma ou várias soluções podem ser planejadas para que a necessidade seja atendida.  

A solução verde pode não ser de rápida implementação e ser uma solução com durabilidade, 

sendo inserida aos processos organizacionais e incorporada a outras atividades da organização. Com 

isto, a solução pode ter uma continuidade até que não seja mais necessária e outras soluções são 

definidas. Como exemplo de solução de rápida implementação pode ser a troca dos monitores 

CRT
16

 para os de tecnologia LCD
17

 ou LED
18

 (AGARWAL; NATH, 2011), esta solução é realizada 

em um período curto, não necessitando de uma gestão. Soluções que demandam uma gestão 

organizada são aquelas que necessitam de um projeto e planejamento das atividades acerca da 

implementação. Exemplo de solução que necessita de um projeto adequado é a utilização de fontes 

de energias renováveis (MURUGESAN, 2008).  

No processo em questão, Gerência da Solução Verde, as soluções são relacionadas com o 

conceito de projeto, pois o planejamento da solução deve ter um início e um fim bem definidos e 

estabelecidos (SOFTEX, 2011a). 

O fim de uma solução verde pode ser caracterizado pela substituição por outra solução, 

inovações tecnológicas ou aquisição de novos produtos ou softwares. As soluções verdes são, 

                                                 

 

 

 
16

 CRT: Cathodic Ray Tube, monitores com tubo que possuem um alto consumo de energia 
17

 LCD: Liquid Cristal Display, monitores tela fina, leves, melhor portabilidade e baixo consumo de energia  
18

 LED: Light Emitting Diode, mais finos, mais portáteis e consomem menos energia do que o LCD 
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principalmente, identificadas através da análise dos impactos ambientais relativos às atividades da 

organização. Estas soluções devem ser priorizadas no planejamento das ações.  

Definir objetivos claros para a sustentabilidade ambiental permitirá a organização alinhar 

suas decisões às estratégias de negócio corporativo. Isto é fundamental para garantir que todas as 

estratégias sejam desenvolvidas por um objetivo comum. As organizações devem ser capazes de 

aumentar sua competitividade protegendo o meio ambiente (HARMON; AUSEKLIS, 2009). 

Este processo atende o item „4.4.6 Controle operacional‟ da NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 

2004), que descreve que a organização deve avaliar quais de suas atividades estão associadas com 

aspectos ambientais significativos e assegurar que elas sejam conduzidas de modo a controlar ou 

reduzir os impactos ambientais associados, atender a política ambiental e atingir os objetivos e 

metas. 

1.3 Resultados esperados 

1.3.1 GSV1 – Soluções verdes para redução do consumo de luz, água e papel são definidas. 

A solução verde que será implementada deve ser descrita detalhadamente, contendo a 

definição do objetivo, a motivação, que pode ser um risco ou um impacto ambiental, as restrições e 

os limites envolvidos.  

Exemplos de práticas verdes coletadas no mapeamento sistemático que podem auxiliar na 

implementação deste resultado são: utilizar sistemas de gerenciamento de energia e refrigeração 

(MURUGESAN, 2008) (HARMON; AUSEKLIS, 2009), utilizar sistema para desligamento ou 

hibernar os equipamentos quando não estiverem em uso (MURUGESAN, 2008), utilizar 

equipamentos com maior desempenho, menor consumo de energia e maior vida-útil 

(MURUGESAN, 2008) (HARMON; AUSEKLIS, 2009), abordagem thin-client (MURUGESAN, 

2008), diminuir o consumo de papéis incentivando o armazenamento de processos e outros 

documentos em meio eletrônico e, principalmente, a comunicação eletrônica (AGARWAL; NATH, 

2011), viabilizar reuniões online com clientes e fornecedores, reduzindo as viagens de negócio 

(AGARWAL; NATH, 2011). 

1.3.2 GSV2 – Soluções para utilização de fontes de energia renováveis são definidas. 
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Estas ações podem exigir um esforço maior de planejamento e recursos financeiros. A 

prática “Utilizar fontes de energia renováveis” (MURUGESAN, 2008) (HARMON; AUSEKLIS, 

2009) (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010) estabelece esta necessidade. 

Eólica e solar são exemplos de energias renováveis, pois são provenientes de recursos 

naturalmente reabastecidos e não trazem prejuízos ao meio ambiente. Organizações que adotam 

estas soluções são altamente sustentáveis e permitem a redução dos gastos com energia elétrica. 

1.3.3 GSV3 – As atividades para execução da solução verde são planejadas, bem como os 

recursos humanos envolvidos e os materiais necessários. 

As atividades necessárias para execução da solução são definidas como itens facilmente 

gerenciáveis e possíveis de serem dimensionados (SOFTEX, 2011b).  

O planejamento de recursos humanos inclui informações de como e quando o recurso será 

envolvido no projeto, critérios para sua liberação, competência necessária para a execução das 

atividades, mapa de competências da equipe e identificação de necessidades de treinamento. 

Determina as funções e responsabilidades que serão atribuídas. Pode envolver recursos internos ou 

externos à organização (SOFTEX, 2011b). 

Os materiais necessários para execução de uma solução verde devem ser identificados para 

que haja um planejamento para compra de novos equipamentos ou softwares (ver AQV).  

1.3.4 GSV4 – O esforço, o custo o orçamento associados e os recursos necessários às soluções 

verdes são estimados. 

As estimativas de esforço, custo e orçamento consideram a definição da solução ambiental, 

as atividades previstas, os recursos humanos e materiais necessários, aquisição de produtos e 

contratação de empresas para treinamentos, riscos de implementação da solução e viagens previstas. 

1.3.5 GSV5 – Um cronograma e um plano com as metas envolvidas para execução da 

solução verde é estabelecido.  

O cronograma com o planejamento de execução da solução verde é desenvolvido contendo 

as atividades definidas, os recursos humanos previstos, os materiais necessários, o esforço e o custo 

identificados. 
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O plano geral deve conter, além das descrições das soluções verdes, deve apresentar a ordem 

de priorização das soluções identificadas conforme os riscos ambientais (ver GRA) associados a 

elas.  

1.3.6 GSV6 – As estimativas, os recursos e o cronograma são monitorados em relação ao 

planejado e problemas identificados são registrados. 

Os itens são monitorados constantemente em relação à aderência ao que foi planejado. As 

estimativas, os recursos e o cronograma são os principais itens a serem monitorados. Durante o 

monitoramento, é feito uma análise do que foi planejado com a situação atual dos itens 

considerados. Este acompanhamento pode ser realizado por meio de ferramentas de planejamento, 

sendo possível observar o que foi previsto com o que foi realizado.  

Neste acompanhamento é possível identificar os desvios em relação ao planejado e ações 

para correção devem ser tomadas. Os problemas identificados devem ser registrados. 

1.3.7 GSV7 – Ações para correção dos desvios em relação ao planejado são estabelecidas, 

implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. 

Com o monitoramento da execução da solução verde podem ser encontrados problemas e 

desvios em relação ao que foi planejado. Ações corretivas devem ser estabelecidas para resolver os 

problemas que possam impedir o alcance dos objetivos da solução verde.  

Estas ações devem ser registradas, bem como os responsáveis pelas ações e os resultados. 

As ações são gerenciadas até a sua conclusão (SOFTEX, 2011b).  

2. Gerência do Centro de Processamento de Dados (GPD) 

2.1 Propósito 

O propósito da Gerência do Centro de Processamento de Dados é estabelecer ações 

necessárias para a aplicação de soluções verdes no data center da organização e deve ser entendido 

como obrigatório apenas para aquelas que possuam esta estrutura.  

2.2 Fundamentação teórica  
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Para diversos autores da área, o data center (ou Centro de Processamento de Dados) é um 

dos maiores motivos para o surgimento da TI Verde (MURUGESAN, 2008) (DUBEY; HEFLEY, 

2011) (HARMON; AUSEKLIS, 2009) (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010). A quantidade de 

energia elétrica usada por estes locais dobrou entre 2000 e 2005, devido ao crescimento dos 

serviços de internet, como download de músicas e vídeos, conforme explica Dijkstra (2009).  

Os autores da TI Verde descrevem que os data centers são locais que demandam muita 

energia elétrica para manter as máquinas resfriadas, concentram equipamentos que trabalham sem 

parar e armazenam informações de muita importância para organização. Por estes motivos, estes 

locais requerem grande atenção e, principalmente, uma gestão específica. 

Quando se trata de impactos ambientais relacionados à falta de iniciativas sustentáveis 

nestes locais, se destacam o consumo abusivo de energia elétrica e a emissão de dióxido de carbono 

(CO2) (MURUGESAN, 2008). 

As diretrizes definidas no “Code of Conduct on Data Centers Energy Efficiency” (Código 

de Conduta sobre Eficiência Energética em Data Centers) (EUROPEAN COMMISSION, 2008) 

podem ser utilizadas como referência para atendimento aos resultados esperados deste processo.

 Este processo atende o item „4.4.6 Controle operacional‟ da NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 

2004), que descreve que a organização deve avaliar quais de suas atividades estão associadas com 

aspectos ambientais significativos e assegurar que elas sejam conduzidas de modo a controlar ou 

reduzir os impactos ambientais associados, atender a política ambiental e atingir os objetivos e 

metas. 

2.3 Resultados esperados 

2.3.1 GPD1 – Um projeto para viabilizar a virtualização de servidores é estabelecido e 

mantido. 

A virtualização consiste na criação de um ambiente virtual que simula um ambiente real. 

Isto é possível por meio de programas que criam máquinas virtuais que simulam os componentes 

físicos de um computador, permitindo que em um mesmo computador diversos sistemas 

operacionais sejam utilizados. Esta abordagem diminui a necessidade de espaço físico para suportar 

um número grande de equipamentos e, principalmente, a demanda por energia elétrica.  
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Diversos autores citam esta prática como uma solução verde para o data center 

(MURUGESAN, 2008) (DUBEY; HEFLEY, 2011) (HARMON; AUSEKLIS, 2009) (HARMON; 

DAIM; RAFFO, 2010), o que demonstra a importância na aplicação desta técnica. 

2.3.2 GPD2 – Fontes de energia renováveis são utilizadas na refrigeração do CPD. 

Assim como foi definido no resultado GSV2, as fontes de energia renováveis também 

devem ser utilizadas para alimentar a demanda do data center. A organização pode ter data centers 

distribuídos em outros locais, por este motivo a necessidade de um resultado específico. Mesmo que 

a organização opte por não utilizar fontes de energia renováveis para as demais estruturas da 

organização, o data center pode atender este resultado. 

2.3.3 GPD3 – Um projeto para viabilizar um design ambientalmente amigável para o CPD é 

definido e mantido. 

A virtualização permite a utilização de diversas “máquinas” em um mesmo servidor, mas 

ainda assim a necessidade de se ter vários equipamentos permanece. Os locais onde são 

concentrados estes servidores necessitam de diversos cuidados para que a utilização do espaço seja 

otimizada em vários sentidos: iluminação, temperatura, circulação de ar, organização, dentre outros. 

Para otimizar este espaço de forma sustentável algumas ações podem ser tomadas, como: 

1. utilização de equipamentos e softwares com eficiência de energia (MURUGESAN, 2008) 

(HARMON; AUSEKLIS, 2009) (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010); 

2. estruturação do espaço com abordagem „corredores quente e frio‟, onde as filas de racks 

são posicionadas uma de frente para a outra (MURUGESAN, 2008) (HARMON; AUSEKLIS, 

2009) (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010); 

3. sistema de iluminação que se apaga automaticamente; 

4. teto com estrutura de telha sobre telha para garantir o resfriamento natural do ambiente 

e/ou telhado de borracha sintética branca; 

5. uso de luz natural; 



168 

 

6. sistemas de gerenciamento de energia, que de forma automática otimizam a distribuição 

de energia no espaço e, (MURUGESAN, 2008) (HARMON; AUSEKLIS, 2009); 

7. sistemas de gerenciamento de refrigeração, que conforme a temperatura ambiente ajustam 

o fornecimento do ar (MURUGESAN, 2008) (HARMON; AUSEKLIS, 2009); 

8. Cloud computing (MURUGESAN, 2008) (HARMON; AUSEKLIS, 2009) (HARMON; 

DAIM; RAFFO, 2010). 

2.3.4 GPD4 – O esforço e o custo são estimados e as atividades necessárias são planejadas. 

Os desvios são tratados até a sua solução. 

Similar aos resultados GSV3 e GSV4, este resultado define o planejamento necessário para 

execução das ações ambientais relacionadas ao data center. Estas ações requerem a definição do 

tempo e dos gastos para permitir aos envolvidos a tomada de decisão. As atividades necessárias 

para a correta implementação da ação ambiental devem ser definidas para que os envolvidos 

gerenciem a execução. 

2.3.5 GPD5 – O esforço, o custo e as atividades são monitorados em relação ao planejado. 

Similar ao resultado GSV6, aquilo que foi planejado para a ação e decidido pelos envolvidos 

deve ser monitorado para que se possa antecipar algum problema, possibilitando que novas decisões 

sejam tomadas. 

3. Gerência do Lixo Eletrônico (GLE) 

3.1 Propósito 

O propósito do processo Gerência do Lixo Eletrônico tem como principal objetivo a 

definição e gestão das atividades relacionadas à renovação, reutilização e a reciclagem dos lixos 

eletrônicos. 

3.2 Fundamentação teórica 

Lixo eletrônico (E-waste) são aqueles produtos eletroeletrônicos, como computadores, 

televisores, impressoras, baterias, etc. que chegam ao final da sua vida útil (MURUGESAN, 2008). 

Eles não são considerados lixo comum porque são compostos de materiais tóxicos que, quando não 
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tratados de forma ideal, podem causar danos ao meio ambiente e a saúde humana (HANSELMAN; 

PEGAH, 2007). 

Anualmente, no mundo inteiro são gerados 8 bilhões (em kg) de lixo eletrônico, onde apenas 

cerca de 2% são reciclados (HOBBY et al., 2009). Este número representa um fator alarmante para 

a sociedade. Por este motivo, deve-se entender que o lixo eletrônico é um problema mundial e de 

todos.  

No Brasil, as empresas que fabricam eletrônicos são responsáveis por recolher os produtos 

não mais utilizados e fazer a reciclagem, possibilitando o reaproveitamento de materiais, conforme 

descrito na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

Empresas que não fabricam eletrônicos, mas que usam produtos deste tipo, também devem 

ser responsáveis pelo correto destino desses produtos. Esta conscientização também é válida para 

todos os cidadãos.  

Estes equipamentos merecem um tratamento específico e, por isso, exigem uma gestão 

controlada sobre as atividades relacionadas à destinação desses eletrônicos.  

Este processo está relacionado a prática “Políticas de reutilização, renovação e reciclagem 

do lixo eletrônico (3 R‟s)” (MURUGESAN, 2008) (HARMON; AUSEKLIS, 2009) (HARMON; 

DAIM; RAFFO, 2010). 

Este processo atende o item „4.4.6 Controle operacional‟ da NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 

2004), que descreve que a organização deve avaliar quais de suas atividades estão associadas com 

aspectos ambientais significativos e assegurar que elas sejam conduzidas de modo a controlar ou 

reduzir os impactos ambientais associados, atender a política ambiental e atingir os objetivos e 

metas. 

3.3 Resultados esperados 

3.3.1 GLE1 – Critérios de classificação dos materiais são definidos. 

A classificação dos materiais é importante para que o correto destino seja identificado para 

aquele produto. Caso a organização opte por tratar não apenas o lixo eletrônico, esta classificação 

pode abranger diversos tipos de materiais. 
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Os critérios podem ser identificados a partir das seguintes definições: 

1. Tipo de material – papel, plástico, eletrônico, cabo, pilha, bateria, etc.; 

2. Situação do material – sem utilidade ou quebrado; 

3. Origem – identificar o fabricante do produto eletrônico; 

4. Destino – a ser reutilizado, a ser renovado ou a ser disponibilizado para reciclagem. 

3.3.2 GLE2 – Os materiais possíveis de reutilização são identificados e redistribuídos na 

organização. 

Os materiais classificados como „a ser reutilizado‟ são redistribuídos pela organização, 

conforme análise de seus componentes e configuração. Por exemplo, um funcionário precisa de um 

computador com melhor configuração para melhorar sua produtividade, o computador antigo está 

funcionando. A organização pode alocar o computador para outro funcionário, pode utilizá-lo como 

um servidor básico ou até mesmo doá-lo. 

Este resultado garante a reutilização dos equipamentos que ainda podem ter utilidade para a 

organização e prolonga a vida útil do produto. 

3.3.3 GLE3 – Os materiais possíveis de renovação são identificados, consertados ou 

reformulados por uma equipe responsável para depois serem redistribuídos na organização. 

A renovação também é um processo muito importante para prolongar a vida de um 

equipamento e evitar o desperdício de materiais que ainda possam ter utilidade. 

Com este processo, é possível transformar velhos equipamentos em quase novos apenas 

substituindo algumas peças. Na visão da sustentabilidade, renovar e reutilizar são as melhores 

opções para gestão dos recursos materiais (MURUGESAN, 2008).  

Entretanto, a organização deve analisar se é mais vantajoso renovar o equipamento ou 

investir em novos. 

3.3.4 GLE4 – Os materiais disponibilizados para reciclagem são identificados e enviados 

para organizações específicas. 
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Disponibilizados são aqueles materiais que não tem mais utilidade para a organização. 

Quando o material é classificado desta forma significa que para a organização ele não tem mais 

valor e deve ser descartado. No entanto, este descarte deve ser gerenciado de forma a impossibilitar 

que o lixo eletrônico seja destinado como lixo comum. 

Inicialmente, estes materiais devem ser armazenados em local específico até que o seu 

destino seja planejado, conforme requisitos necessários. 

Identificada a origem do material, a organização pode optar por entrar em contato com o 

fabricante para que este efetue a coleta, caracterizando o processo de logística reversa. Caso este 

não manifeste interesse, a organização deve buscar junto ao governo do município, estado ou 

ONGs, instruções sobre doações ou empresas que realizam reciclagem. A saída do material deve ser 

registrada, bem como a destinação dada. 

4. Gerência de Riscos Ambientais (GRA)  

4.1 Propósito 

O propósito da Gerência de Riscos Ambientais é possibilitar a prevenção e contingência dos 

riscos ambientais e, com isso, possibilitar a análise dos impactos ambientais relacionados à estrutura 

física e às atividades da organização. 

4.2 Fundamentação teórica 

A avaliação dos riscos e dos impactos ambientais dos processos produtivos caracteriza uma 

postura proativa da organização em manter seus objetivos de negócio alinhados às necessidades 

ambientais (SANCHES, 2000). 

Com o gerenciamento dos riscos ambientais, a organização pode identificar os danos 

potenciais e definir as soluções necessárias. Dessa forma, na identificação dos riscos é possível 

priorizar as soluções e os recursos conforme a classificação definida (SANCHES, 2000).  

Este processo visa analisar se os recursos naturais estão sendo utilizados de forma 

sustentável (HARMON; AUSEKLIS, 2009) e antecipar impactos ou problemas potenciais. 
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Os riscos ambientais podem ser identificados através das auditorias realizadas para avaliar 

os processos organizacionais (ver AMS), onde nesta avaliação são consideradas as atividades 

realizadas e os impactos ambientais relativos às atividades (MAIMON, 1994). 

As soluções verdes identificadas através da análise dos riscos ambientais são gerenciadas no 

processo GSV – Gerência da Solução Verde. 

A organização deve definir a abrangência do gerenciamento de riscos visando à análise dos 

impactos ambientais e documentar esta definição, por exemplo, na política ambiental (SOFTEX, 

2011e). 

O processo Gerência de Riscos Ambientais observa as práticas “Identificar os impactos 

ambientais e categorizá-los” (DUBEY; HEFLEY, 2011) (HARMON; AUSEKLIS, 2009) 

(HARMON; DAIM; RAFFO, 2010) (GONÇALVES; ZOTELLI JÚNIOR, 2009),  

Este processo atende ao item „4.4.7 Preparação e resposta a emergências‟ da NBR ISO/IEC 

14001 (ABNT, 2004), que descreve que a organização deve ter a responsabilidade de desenvolver 

procedimentos de preparação e resposta a emergências que atendam às suas necessidades. 

4.3 Resultados esperados 

4.3.1 GRA1 - Os riscos e os impactos ambientais são identificados e avaliados em relação a 

causas e consequências.  

 A determinação dos riscos e a análise dos impactos ambientais são atividades que podem 

ocorrer em conjunto. Geralmente, a análise dos impactos incorre na identificação de riscos e 

possíveis soluções para prevenção ou contingência desses riscos.  

Na atividade de análise dos impactos ambientais podem ser utilizados diversos métodos, 

como
19

: 

 Reunião de especialistas: que permite agilidade e baixo custo; 

                                                 

 

 

 
19

 Referência: http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/estudos_ambientais/ea11.html, acesso em: 02/08/2012. 

http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/estudos_ambientais/ea11.html
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 Checklist: Listagens de fatores e impactos ambientais, diagnóstico ambiental; 

 Matrizes de interação: Listagem de controle bidimensional (fatores x ações), identificação 

dos impactos diretos; 

 Redes de interação: Gráfico ou diagrama da cadeia de impacto, determinação de impactos 

diretos e indiretos; 

 Simulação: Modelos matemáticos automatizados, diagnósticos e prognósticos da 

qualidade ambiental; 

 Combinação de métodos: Utilização de dois ou mais métodos, avaliar impactos negativos 

de projetos (uso simples ou múltiplo). 

Esta análise é documentada para servir como base em projetos de soluções ambientais. Além 

disso, é necessário identificar as causas e as consequências relativas aos impactos ambientais 

identificados. Na identificação dos riscos, é necessário apontar a probabilidade e as possíveis 

consequências. 

Este resultado atende ao item „4.3.1 Aspectos ambientais‟ da NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 

2004), que descreve que a organização deve identificar os aspectos ambientais de suas atividades, 

produtos e serviços. Além disso, a organização também deve determinar os aspectos que tenham ou 

possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente. 

4.3.2  GRA2 - Os riscos ambientais são priorizados e estimados. 

A lista obtida com a análise dos riscos e dos impactos ambientais é avaliada do ponto de 

vista de prioridades para tratamento. Nesta análise, pode-se levar em conta o tipo do risco, bem 

como uma classificação.  

A priorização também pode ser verificada por meio de uma análise qualitativa (baixo, médio 

e alto), baseada na experiência de especialistas. Além disso, deve ser levado em conta o grau de 

dificuldade para a realização de ações de prevenção (SOFTEX, 2011e). 

4.3.3 GRA3 - Planos de resposta aos riscos ambientais são desenvolvidos. 



174 

 

Para diminuir a probabilidade de ocorrência, é necessário o desenvolvimento de um plano de 

prevenção aos riscos priorizados. Os planos de prevenção serão executados antes que o risco ocorra 

para evitar que o mesmo aconteça ou para diminuir os impactos (SOFTEX, 2011e). 

Planos de contingência também são muito importantes para os casos em que a ocorrência do 

risco for inevitável ou que for decidido por deixar acontecer. Portanto, a contingência é colocada 

em prática apenas quando o risco se torna realidade (SOFTEX, 2011e). Nestes planos, é necessário 

definir os responsáveis e as ações a serem tomadas.  

4.3.4 GRA4 - Os riscos ambientais são monitorados para determinar mudanças em sua 

situação e no progresso das atividades para seu tratamento. 

A gerência dos riscos é mantida através deste resultado, onde se espera que os riscos 

identificados sejam monitorados periodicamente e, em momento oportuno, seja aplicado o plano de 

prevenção ou de contingência (SOFTEX, 2011e).  

É importante que os riscos estejam sempre sendo estudados, pois novos riscos podem surgir 

e as prioridades mudarem. Neste caso, o planejamento precisa ser revisado (ver GRA2). 

4.3.5 GRA5 - Ações apropriadas são executadas para corrigir ou evitar o impacto do risco 

ambiental. 

Conforme a definição do risco em relação à prioridade, probabilidade e possíveis 

consequências, os planos de prevenção são executados para evitar a ocorrência do risco ou o plano 

de contingência é executado para corrigir os impactos ocasionados pela ocorrência do risco.  

Nível Verde V2 – Sustentabilidade Ambiental Institucionalizada 

1. Aquisição Verde (AQV)  

1.1 Propósito 

O propósito do processo Aquisição Verde é gerenciar as atividades de compra de novos 

produtos e contratação de fornecedores que satisfaçam os objetivos ambientais da organização. 

1.2 Fundamentação teórica 
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Organizações que buscam uma imagem sustentável também se preocupam com a imagem de 

seus fornecedores (MURUGESAN, 2010). A sustentabilidade deve ser compreendida como um 

processo contínuo, ou seja, a organização atende aos requisitos ambientais com a escolha de 

fornecedores enquanto que estes fornecedores atendem a usuários e organizações que priorizam as 

questões ambientais.  

A economia de energia pode ser considerada um fator de avaliação do produto ou fornecedor 

(DUBEY; HEFLEY, 2011). Produtos fabricados no Brasil podem ser selecionados pela faixa „A‟ do 

selo Procel e, no exterior, aqueles com certificação EnergyStar ou RoHS. Na seleção de 

fornecedores destacam-se aqueles com certificação NBR ISO/IEC 14001 ou NBR ISO/IEC 26000.  

Quando a organização precisa contratar serviços de armazenamento de dados, a análise dos 

quesitos ambientais está na estrutura do data center da organização fornecedora (DUBEY; 

HEFLEY, 2011). A organização contratante pode avaliar o data center do fornecedor conforme 

critérios definidos no processo GPD – Gerência do Centro de Processamento de Dados. 

Ainda em relação à contratação de serviços, é possível destacar algumas necessidades neste 

processo que serão detalhadas nos resultados esperados (SOFTEX, 2011a): 

 Planejamento da aquisição – determinação do que contratar e quando;  

 Preparação da aquisição – documentação dos requisitos do produto e identificação dos 

fornecedores potenciais;  

 Obtenção de propostas – obtenção de propostas de fornecimento, conforme apropriado a 

cada caso (cotações de preço, cartas-convite, licitação);  

 Seleção de fornecedores – escolha entre os possíveis fornecedores;  

 Administração de contratos – gerenciamento dos relacionamentos com os fornecedores;  

 Encerramento do contrato – conclusão e liquidação do contrato, incluindo a resolução de 

qualquer item pendente.  

A escolha de produtos e serviços sustentáveis podem proporcionar benefícios tangíveis à 

organização, onde, por exemplo, a compra de equipamentos com eficiência de energia promove a 

economia financeira.  



176 

 

O processo de Aquisição Verde observa a prática “Aquisição de produtos e contração de 

fornecedores sustentáveis” (DUBEY; HEFLEY, 2011) (HARMON; AUSEKLIS, 2009) 

(HARMON; DAIM; RAFFO, 2010). 

Caso a organização demande serviços de data center de outras empresas, os resultados 

esperados do processo GPD – Gerência do Centro de Processamento de Dados podem ser utilizados 

como critérios de seleção e aceitação deste fornecedor. 

1.3 Resultados esperados 

1.3.1 AQV1 – As necessidades de aquisição e os critérios de seleção e aceitação são definidos 

baseados em requisitos verdes. 

Para iniciar o processo de contratação de fornecedores é preciso levantar as necessidades 

desta aquisição, ou seja, quais os serviços que a organização pretende contratar e por qual(is) 

motivo(s).  

Neste processo, espera-se gerenciar serviços que a organização precisa contratar de terceiros 

e que devem ser medidos pela qualidade ambiental. A organização deve identificar quais serviços 

que deseja avaliar em relação aos objetivos sustentáveis. 

Na aquisição de novos produtos devem ser selecionados equipamentos que proporcionam 

maior desempenho, menor consumo de energia (HARMON; AUSEKLIS, 2009) e maior vida-útil 

(DUBEY; HEFLEY, 2011). 

Na escolha do fornecedor do produto, a organização também deve considerar se a 

organização gerencia processo de logística reversa, como realiza o tratamento do lixo eletrônico e 

se faz reciclagem dos produtos. 

1.3.2 AQV2 – Um produto que satisfaça as necessidades e os critérios ambientais é 

adquirido. 

A compra do produto selecionado é realizada após a avaliação em relação aos critérios 

sustentáveis. O produto adquirido é registrado na lista de patrimônios da organização, junto com a 

data e local da compra, fabricante e período de garantia. 
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1.3.3 AQV3 – O fornecedor é selecionado com base nos critérios ambientais estabelecidos. 

As propostas dos fornecedores são recebidas e avaliadas conforme os critérios sustentáveis 

definidos. É importante analisar também o histórico do fornecedor e se há possibilidades de riscos 

nesta contratação. A seleção do fornecedor é formalizada, por exemplo, em relatório ou ata 

(SOFTEX, 2011a).  

1.3.4 AQV4 – Um acordo que especifica as responsabilidades, custos, cronograma e 

obrigações das partes é estabelecido e monitorado.  

O contrato com o fornecedor do serviço é uma formalização comum do acordo estabelecido 

para a contração. Espera-se que neste contrato sejam especificados os serviços a serem prestados, 

requisitos a serem atendidos, escopo do trabalho, período, termos e condições, responsabilidades, 

obrigações de ambas as partes (cliente e fornecedor), critérios de aceitação e valores acordados. 

Também é interessante a definição de um cronograma com os prazos de entrega ou execução do 

serviço acordados com o fornecedor (SOFTEX, 2011a).  

1.3.5 AQV5 – O serviço é fornecido e avaliado em relação ao acordado. 

Os serviços prestados pelo fornecedor são avaliados em relação ao acordo estabelecido, 

neste sentido, é interessante que um responsável seja definido para este papel. Os critérios de 

aceitação são utilizados para avaliar a qualidade do serviço prestado (SOFTEX, 2011a). 

Nos casos em que o contrato não tenha um período pré-estabelecido ou que ultrapassa um 

ano, uma boa prática é que o fornecedor seja avaliado conforme os critérios sustentáveis 

periodicamente. 

2. Avaliação e Melhoria da Solução Verde (AMS) 

2.1 Propósito 

O propósito do processo Avaliação e Melhoria da Solução Verde é assegurar que as 

soluções verdes implementadas atendem as necessidades e objetivos ambientais da organização. 

Além disso, deve apoiar a organização a planejar, realizar e implantar melhorias contínuas nas 

soluções já desenvolvidas. 
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2.2 Fundamentação teórica 

Os objetivos ambientais da organização são apresentados através da implementação de 

soluções verdes. O processo de auditoria ambiental colabora para a identificação dos objetivos 

ambientais da organização, mas também garante que as soluções até então adotadas estão sendo 

implementadas com efetividade. 

A auditoria ambiental existe desde meados da década de 70 e deve ser entendida como “um 

instrumento de gestão que compreende uma avaliação sistemática, documentada, periódica e 

objetiva sobre a organização, visando auxiliar e resguardar o meio ambiente facilitando a gestão do 

controle das práticas ambientais e avaliando a compatibilidade com as demais políticas da 

empresa.” (MAIMON, 1994). 

Com este instrumento, a organização é capaz de identificar necessidades e riscos ambientais 

que envolvem a sua atividade e o processo de produção. Os resultados da auditoria ambiental não 

precisam ser divulgados, entretanto, algumas organizações já utilizam estes relatórios como 

instrumento de comunicação, apresentando à sociedade as atividades sustentáveis da organização 

(MAIMON, 1994).  

Este processo atende ao item „4.5.5 Auditoria interna‟ da NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 

2004), que descreve que as auditorias internas podem ser realizadas por funcionários da organização 

ou por pessoas externas que trabalham em seu nome, desde que esta pessoa seja competente e em 

condições de atuarem de forma imparcial e objetiva. 

2.3 Resultados esperados 

2.3.1 AMS1 – Avaliações das soluções verdes implementadas são realizadas para identificar 

a aderência aos objetivos pré-estabelecidos. Seus pontos fortes, pontos fracos e oportunidades 

de melhoria também são identificados. 

Para garantir a efetividade das ações executadas no atendimento da solução verde é 

necessário realizar um relatório de auditoria ambiental, para cada solução adotada. O relatório deve 

apontar vantagens e desvantagens identificadas na implementação da solução, encorajando 

melhorias contínuas (MAIMON, 1994).  
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Este resultado atende o item „4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros‟ da 

NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004), que descreve que a organização precisa demonstrar que avalia 

o atendimento aos requisitos ambientais, metas e objetivos estabelecidos por ela. 

2.3.2 AMS2 – Registros das avaliações realizadas são mantidos acessíveis. 

Identificados os interessados no resultado da auditoria ambiental, estes devem ser 

comunicados sobre a conclusão da auditoria. O relatório deve ser armazenado em local acessível 

aos interessados e seguro aos que não tem permissão de leitura. 

2.3.3 AMS3 – Os objetivos de melhoria das soluções verdes são identificados e priorizados. 

Os objetivos de melhoria são identificados durante o processo de auditoria ambiental, 

analisados a partir dos resultados obtidos com a auditoria. No entanto, as melhorias também podem 

ser identificadas a partir de sugestões registradas por outros funcionários da organização. Um 

formulário de envio das sugestões de melhoria pode ser uma alternativa para controle no 

recebimento destas informações. 

2.3.4 AMS4 – Um plano de implementação de melhorias para as soluções verdes é definido e 

executado, e os efeitos desta implementação são monitorados e confirmados com base nos 

objetivos de melhoria. 

A implementação da(s) melhoria(s) identificada(s) deve ser planejada e realizada de forma 

controlada. O plano deve apresentar quando, como, aonde e quem são os responsáveis e principais 

afetados pela melhoria (SOFTEX, 2011b). 

Os resultados a serem obtidos com a melhoria também devem estar descritos no plano, bem 

como os processos organizacionais impactados. Este plano deve ser divulgado aos principais 

interessados e armazenado em local seguro. 

Este resultado atende o item „4.5.3 Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva‟, 

que  descreve que ao identificar a necessidade de correção ou melhoria, a organização pode elaborar 

um planejamento forma, recomendando que a documentação associada seja apropriada ao nível da 

ação. 

3. Desenvolvimento Verde de Software (DVS) 
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3.1 Propósito 

O propósito do processo Desenvolvimento Sustentável de Software é assegurar que as ações 

ambientais também ocorram no ciclo de desenvolvimento do software dentro da organização. 

3.2 Fundamentação teórica 

A preocupação com a redução do consumo de energia elétrica fizeram pesquisadores da TI 

Verde (SHENOY; EERATTA, 2011) (NAUMANN et al., 2011) (HANNING; TEICH, 2002) 

analisarem qual a relação entre os softwares e a energia consumida. A partir destas análises, os 

pesquisadores puderam descobrir que até a programação do software pode ser otimizada para 

viabilizar a redução deste consumo de energia (SHENOY; EERATTA, 2011). 

Além disso, os pesquisadores puderam perceber que as demais etapas de construção do 

software podem ser avaliadas em relação a sustentabilidade ambiental na organização (NAUMANN 

et al., 2011). Neste sentido, surgiram algumas práticas ambientais que apontam ações de melhoria 

para a redução do uso de papel, redução dos lixos eletrônicos, além da redução no consumo de 

energia. 

Para Naumann et al. (2011) surge, portanto, o conceito do „Software Sustentável‟ que 

compreende um software cujo consumo direto e indireto dos recursos naturais são monitorados e 

medidos continuamente, avaliados e otimizados já no processo de desenvolvimento e que 

permanecem sendo controlados durante a implantação e utilização.  

3.3 Resultados esperados 

3.3.1 DVS1 – A documentação do software é desenvolvida em meio eletrônico e ferramentas 

para o uso de rastreabilidade são estabelecidas. 

Este resultado esperado tem como objetivo diminuir e evitar a utilização de papel através da 

digitalização da documentação do software. Documentar em formato eletrônico possibilita o 

controle, a organização e rastreabilidade dos artefatos, além disso, viabiliza a segurança da 

informação (NAUMANN et al., 2011). 
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Ferramentas que possibilitam a rastreabilidade dos artefatos gerados durante o 

desenvolvimento do software devem ser utilizadas, pois é através da rastreabilidade que é possível 

mensurar o impacto das alterações e, por consequência, medir o esforço necessário.  

3.3.2 DVS2 – A vida-útil do software é analisada na fase de levantamento de requisitos, 

considerando necessidades futuras e limitações dos hardwares atuais. 

É necessário considerar a vida-útil do software para que ainda nesta fase os requisitos sejam 

definidos de forma a atender as necessidades atuais e futuras. Ou seja, o software deve ser 

especificado para rodar tanto em versões de hardwares atuais como nas antigas. O software deve ser 

especificado e desenvolvido levando em consideração as características atuais e futuras dos 

hardwares (SHENOY; EERATTA, 2011). Este resultado esperado tem como objetivo evitar o 

descarte do hardware sempre quando há atualização do software. 

3.3.3 DVS3 – Requisitos não funcionais visando atender necessidades ambientais são 

especificados. 

Os requisitos não funcionais do software podem especificar algumas definições que a 

organização entender como importante na solução de questões ambientais. Estes requisitos devem 

descrever características que prezam pela qualidade ambiental do software (SHENOY; EERATTA, 

2011).  

Os requisitos podem definir as cores do sistema para evitar o uso de cores brilhantes 

(SHENOY; EERATTA, 2011), definir o consumo de energia ideal e estimado para o software 

quando estiver em uso ou não (HANNING; TEICH, 2002), dentre outros.  

A utilização de API`s (Application Programming Interface) também deve ser evitada. Este 

tipo de abordagem força a implementação do software a ser dependente de um determinado tipo de 

hardware. A desvantagem encontra-se no fato de que se o hardware se torna obsoleto, o software se 

tornará sem utilidade. Uma abordagem alternativa seria a implementação de uma camada de 

abstração entre o hardware e o software, separando as complexidades relacionadas ao hardware 

(SHENOY; EERATTA, 2011). 
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Basicamente, o objetivo deste resultado esperado é trazer definições para a redução do 

consumo de energia, de forma que o software seja concebido e elaborado considerando práticas 

verdes. 

3.3.4 DVS4 – Os protótipos elaborados na fase de levantamento de requisitos são 

reutilizados na implementação do software. 

Segundo Shenoy e Eeratta (2011), a energia e o esforço gastos para desenvolver o protótipo 

deve ser reutilizado na implementação do software, de forma a reaproveitar esta energia utilizada na 

fase de levantamento de requisitos. 

3.3.5 DVS5 – Práticas de modularização são empregadas no projeto do software, quando 

necessário. 

É necessário evitar a elaboração de projetos complexos que dificultam a implementação do 

software. Para isso, a prática de modularização pode ser empregada de forma a contribuir para a 

simplicidade e objetividade dos projetos do software. Dessa forma, os projetos permitem uma 

melhor compreensão, diminui a necessidade de impressão de papéis e evita retrabalhos. A 

modularização do projeto do software pode tornar a implementação menos complexa e, por 

consequência, será preciso menos tempo para realizá-la (SHENOY; EERATTA, 2011).  

3.3.6 DVS6 – Os componentes e métodos do software são projetados visando o 

reaproveitamento. 

A duplicidade de código e métodos é algo frequente nos softwares e quanto maior é a 

solução, maior é a probabilidade disso acontecer. A organização deve empenhar práticas que 

facilitam o reaproveitamento de componentes e métodos para evitar este problema.  

 O reaproveitamento de componentes tem uma série de benefícios, como evitar a refatoração 

do código-fonte, conscientização dos desenvolvedores, dentre outros. Mas o principal benefício é o 

reaproveitamento da energia e do esforço consumidos na primeira vez que o componente foi 

desenvolvido (SHENOY; EERATTA, 2011). Esta técnica também traz agilidade ao 

desenvolvimento do software e está diretamente relacionada com a qualidade da documentação. 

3.3.7 DVS7 – Ferramentas de automação são utilizadas na fase de implementação do 

software. 
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O uso das ferramentas de automação deve ser estimulado. Estas ferramentas permitem a 

geração automática de código e também podem ser utilizada para análise automática do código 

(HANNING; TEICH, 2002). Esta iniciativa permite a redução do tempo necessário para executar a 

tarefa manualmente e viabiliza a padronização do código-fonte. Na medida do possível, as falhas no 

software poderão diminuir (SHENOY; EERATTA, 2011). 

3.3.8 DVS8 – Testes unitários são realizados no final de cada implementação. 

Os testes unitários desempenham um papel muito importante na concretização de um 

software sem defeitos. Quanto menos defeitos, menor a necessidade de alteração e retrabalho. Os 

testes unitários podem minimizar a detecção de erros em etapas posteriores à implementação 

(SHENOY; EERATTA, 2011).  

3.3.9 DVS9 – Testes automatizados são planejados e realizados com a frequência 

estabelecida no planejamento. 

Testes automatizados devem ser incentivados, pois eles melhoram a precisão dos testes, 

aumentam a produtividade e reduzem a necessidade de recursos em testes manuais. Além disso, 

permitem a reaplicação de casos de teste e a padronização do processo de teste. O tempo gasto em 

testes manuais pode ser superior ao tempo gasto pela máquina, o que pode reduzir o cosumo de 

energia (SHENOY; EERATTA, 2011).  

Para executar este resultado esperado, é necessário planejar as atividades, recursos e 

esforços que serão utilizados nesses testes. Depois de realizado o planejamento, é possível realizar 

as atividades relativas aos testes automatizados. É preciso fazer um registro da execução do teste e 

repassar aos interessados os problemas detectados pelo teste. 

3.3.10 DVS10 – Testes de desempenho são planejados e realizados conforme planejamento. 

Os testes de desempenho devem ser incentivados no processo de teste. Sem este teste, pode 

não ser possível detectar características que demandam execuções adicionais em ciclos de 

hardwares, processador e memória. Os testes desempenho permitem identificar problemas de 

compatibilidade entre software e hardwares, sendo assim o software pode não funcionar 

corretamente com sistemas atuais ou legados que apresentarem menor capacidade (SHENOY; 

EERATTA, 2011). 
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Para executar este resultado esperado, é necessário planejar as atividades, recursos e 

esforços que serão utilizados nesses testes. Depois de realizado o planejamento, é possível realizar 

as atividades relativas aos testes de desempenho. É preciso fazer um registro da execução do teste e 

repassar aos interessados os problemas detectados pelo teste. 

4. Implantação e Desativação Verde de Software (IVS) 

4.1 Propósito 

O propósito do processo Implantação e Desativação Verde de Software é assegurar que as 

ações ambientais também ocorram nas fases de instalação e desativação do software. 

4.2 Fundamentação teórica 

Este processo deve ser entendido como uma continuação do processo “DVS – 

Desenvolvimento Verde de Software”.  

Para Naumann et al. (2011), as preocupações com as questões ambientais devem acontecer 

em todas as fases do software, desde a sua concepção até a sua desinstalação e descontinuidade. 

Neste momento, será possível concluir se o software realmente foi desenvolvido e utilizado de 

forma ambientalmente amigável. 

4.3 Resultados esperados 

4.3.1 IVS1 – Práticas que apoiam questões ambientais são utilizadas no processo de 

instalação e desativação do software. 

O tamanho dos pacotes de instalação do software deve ser minimizado por meio de técnicas 

padrão de compressão de dados, pois quanto maior o tamanho da instalação maior o tempo 

necessário e espaço em disco para armazenamento, criando uma sobrecarga de armazenamento e 

manutenção. Com isso, será possível facilitar a transferência de dados por meio virtual, evitando o 

uso de CDs, e diminuindo o tempo necessário para instalação (SHENOY; EERATTA, 2011). 

As instalações individuais também devem ser evitadas, ou seja, ao invés do software ser 

instalado na máquina dos usuários, ele deve ser instalado em um servidor central, permitindo que os 
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usuários o acessem quando necessário. Estas instalações individuais aumentam o tempo de 

instalação e a quantidade de softwares consumindo de energia (SHENOY; EERATTA, 2011). 

Geralmente, esta fase demanda o treinamento de usuários e impressões de manuais do 

software. Estas impressões devem ser evitadas, possibilitando o acesso dos usuários aos manuais 

em formato eletrônico. Além disso, os usuários devem ser instruídos para sempre hibernarem suas 

máquinas quando não estiverem em uso. Estas práticas permitem o processo de conscientização dos 

usuários do software e intensificam para o cliente a imagem ambiental da organização responsável 

pelo software (NAUMANN et al., 2011). 

4.3.2 IVS2 – Soluções alternativas para instalação e desativação do software são utilizadas 

para evitar o uso de mídias descartáveis. 

O uso de CDs, DVDs ou qualquer outro tipo de mídia descartável gera lixo eletrônico e 

devem ser evitados, pois eles são configurados para serem usados em um número limitado de 

instalações ou por um número de série baseado na máquina de instalação. Uma alternativa seria a 

utilização de licenças online de instalação (SHENOY; EERATTA, 2011). 

4.3.3 IVS3 – A instalação e desativação do software são planejadas para assegurar que a fase 

tenha o menor impacto ambiental possível. 

O software a ser descontinuado deve ser avaliado em relação a sua relevância para um uso 

futuro ou na construção do próprio software que irá substituí-lo. Armazenar as partes reutilizáveis 

do software que será desativado permite a reutilização do código-fonte ou de partes do software, 

possibilitando o reaproveitamento da energia e do esforço já investidos. Com isso, a energia 

consumida para desenvolver aquela solução não será perdida.  

A migração de dados é uma etapa crítica na desativação de um software, é preciso que esta 

etapa seja bem planejada para evitar retrabalhos e o consumo desnecessário de energia.  

Geralmente, o software possui manuais impressos, documentos diversos, CDs ou DVDs que 

deixarão de ser úteis e precisarão ser descartados. A documentação em papel e as mídias que não 

terão mais utilidade devem ser devidamente separados e encaminhados para o destino específico de 

cada tipo de material. Nesta etapa é preciso utilizar o processo “GLE – Gerência do Lixo 

Eletrônico” como apoio ao descarte do material. 
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Nível Verde V3 – Sustentabilidade Ambiental Contínua  

1. Medição da Solução Verde (MES) 

1.1 Propósito 

O propósito do processo Medição da Solução Ambiental é, principalmente, permitir 

mensurar os ganhos com as soluções verdes adotadas. Além disso, através da medição é possível 

analisar a continuação ou o cancelamento da solução.  

1.2 Fundamentação teórica 

No contexto da TI Verde, as métricas são associadas aos resultados específicos obtidos com 

as soluções verdes implementadas (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010). Elas também são utilizadas 

para analisar a viabilidade da solução, acompanhar a execução da solução e identificar os ganhos 

obtidos com a implementação da solução. 

Em resumo, a medição tem como objetivo apoiar a tomada de decisão (SOFTEX, 2011a) em 

relação à solução e demais iniciativas sustentáveis da organização. 

É por meio dessas métricas que a organização será capaz de entender e avaliar os ganhos 

financeiros com a eficiência no consumo de energia, dentre outras economias associadas à solução 

ambiental. 

Este processo observa a prática “Criar métricas para avaliação dos esforços sustentáveis” 

(DUBEY; HEFLEY, 2011) (HARMON; AUSEKLIS, 2009) (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010) 

(GONÇALVES; ZOTELLI JÚNIOR, 2009). 

Este processo atende ao item „4.5.1 Monitoramento e medição‟ da NBR ISO/IEC 14001 

(ABNT, 2004), que descreve que a coleta de dados a partir da análise de medições permite a 

identificação de ações corretivas e preventivas. Com as informações obtidas na medição a 

organização pode avaliar como está gerenciando seus aspectos ambientais, se está atingindo seus 

objetivos e metas e aprimorando o seu desempenho ambiental.  

1.3 Resultados esperados 
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1.3.1 MES1 – As métricas necessárias para o contexto da implementação da solução verde 

são estabelecidas, documentadas e, quando pertinente, atualizadas. 

As medições devem ser identificadas conforme os objetivos organizacionais/ambientais e as 

necessidades estratégicas de informação para a organização. 

Neste resultado espera-se que o objetivo de medição seja documentado contendo o propósito da 

medição, bem como as ações que serão tomadas com base nos resultados obtidos com a análise das 

informações coletadas.  

Após a identificação dos objetivos de medição, é necessário analisar as métricas possíveis de 

atendê-los. Os itens abaixo podem ajudar na identificação das métricas (SOFTEX, 2011a):  

1. Relevância em relação às necessidades de informação;  

2. Viabilidade de coleta dos dados;  

3. Disponibilidade de recursos humanos e infraestrutura para coletar os dados;  

4. Facilidade para coleta dos dados;  

5. Potencial resistência dos provedores de dados;  

6. Número de indicadores relevantes que a medição apoiará; e  

7. Facilidade de interpretação.  

Na identificação das métricas deve-se sempre ser levado em consideração o esforço 

associado à implementação da mesma. A organização deve analisar se o esforço demandado para 

realização da métrica é vantajoso em relação aos resultados obtidos por meio dela. Esta reflexão 

pode garantir que métricas realmente úteis estão sendo utilizadas. 

Dentre as métricas utilizadas na análise ambiental, os autores sugerem as seguintes: 

 Consumo total de energia (HARMON; AUSEKLIS, 2009); 

 Eficiência no consumo de energia– último dia, último ano, desde a introdução da solução 

ambiental (HARMON; AUSEKLIS, 2009) (DUBEY; HEFLEY, 2011); 
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 Custos economizados relativos à solução ambiental – para o negócio, para o serviço, para 

os clientes (DUBEY; HEFLEY, 2011); 

 Custos economizados com a reutilização e o reuso (DUBEY; HEFLEY, 2011); 

 Nível de utilização de energia atual – no data center, em determinado setor, etc. 

(DUBEY; HEFLEY, 2011); 

 Custos e energia economizados com o reuso e a reciclagem (DUBEY; HEFLEY, 2011); 

 Energia consumida pelo software (SAHIN et al., 2012). O software desenvolvido é 

avaliado quanto ao seu consumo de energia. Neste caso, ações podem ser tomadas para melhoria do 

software. 

1.3.2 MES2 – Os procedimentos para a coleta, análise e armazenamento de medidas são 

especificados. 

Para cada métrica selecionada será necessário registrar os procedimentos de coleta de dados, 

relacionando os dados que serão coletados, como e onde serão armazenados e como serão 

verificados. Inclui ainda a frequência, responsável pela coleta, ferramentas utilizadas, instruções de 

utilização, locais de armazenamento e preservação e integridade dos dados (SOFTEX, 2011a). 

1.3.3 MES3 – Os dados requeridos são coletados e analisados. 

Os dados necessários para execução da métrica são coletados conforme definido no 

procedimento de coleta (SOFTEX, 2011a). Após a coleta, os dados são analisados através da 

configuração e instruções para que a métrica seja aplicada.  

1.3.4 MES4 – Os dados e os resultados das análises são armazenados. 

Os dados coletados, os resultados obtidos, especificações da medição, resultados das 

análises, indicadores e interpretações são armazenados no local especificado de acesso aos 

interessados e responsáveis pelas medições. As informações armazenadas podem incluir (SOFTEX, 

2011a): 

1. Planos de medições;  
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2. Especificações de medidas;  

3. Conjuntos de dados que foram coletados e,;  

4. Relatórios de análises e apresentações. 

Os resultados obtidos com a análise das métricas são comunicados aos interessados e, 

podem ser considerados de caráter emergencial, pois pode representar a alteração ou o 

cancelamento de uma solução ambiental. 

1.3.5 MES5 – Os resultados das análises são comunicados. 

Os resultados obtidos com a análise das medições realizadas são comunicados a todos os 

interessados. A comunicação pode ser via e-mail ou, caso seja de interesse comum a todos os 

funcionários da organização, publicações em murais de aviso ou outros veículos de comunicação 

devem acontecer. Quanto maior o alcance da informação, maior a repercussão. 

 

2. Treinamento Organizacional para Soluções Verdes (TOS) 

2.1 Propósito 

O propósito do processo Treinamento Organizacional para Soluções Verdes tem como 

principal objetivo a conscientização dos funcionários da organização sobre as questões ambientais 

relativas às suas atividades. Deve desenvolver a habilidade e o conhecimento das pessoas para que 

possam desempenhar as novas atividades relacionadas à solução verde.  

2.2 Fundamentação teórica 

Estratégias para a disseminação do conhecimento adquirido com as soluções e ações 

ambientais devem ser definidas. Quando se trata de sustentabilidade, as organizações tem um papel 

muito importante de mudar a cultura organizacional, trazendo a conscientização das questões 

ambientais para os seus profissionais (DUBEY; HEFLEY, 2011). 
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Campanhas internas pode ser uma forma de explorar o assunto com os funcionários, mas os 

treinamentos e programas de envolvimento pessoal facilitam a disseminação do conhecimento. O 

treinamento organizacional apoia os objetivos sustentáveis da organização. 

Segundo a NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004), a conscientização e o conhecimento podem 

ser adquiridos ou aperfeiçoados por meio de treinamentos, formação educacional ou experiência de 

trabalho. 

Segundo Harmon e Auseklis (2009), é preciso garantir o envolvimento de todos os setores 

da organização para que os objetivos ambientais traçados sejam alcançados. 

Este processo atende ao item „4.4.2 Competência, treinamento e conscientização‟ da NBR 

ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004), que descreve que a organização precisa identificar a 

conscientização, o conhecimento, a compreensão e as habilidades necessárias para que o indivíduo 

realize suas atividades. É imprescindível que as pessoas envolvidas em trabalhos que podem causar 

impactos ambientais sejam competentes para realizar as atividades designadas. Todas as pessoas 

precisam estar conscientes da política ambiental e dos aspectos ambientais que possam ser afetados 

pelo seu trabalho. 

2.3 Resultados esperados 

2.3.1 TOS1 – As necessidades de treinamento para a solução ambiental são identificadas. 

Após o estabelecimento das ações necessárias para a execução de uma ou várias soluções 

verdes, a organização pode precisar realizar o planejamento de treinamentos para que o repasse da 

informação seja feito formalmente. O treinamento pode ser realizado por um instrutor interno ou 

uma contração de serviço pode ser necessária. Neste caso, é sugerida a utilização do processo AQS 

– Aquisição Verde como apoio. 

A prática “Mudança na cultura organizacional e conscientização” (DUBEY; HEFLEY, 

2011) (HARMON; AUSEKLIS, 2009) (HARMON; DAIM; RAFFO, 2010) evidencia a necessidade 

de se estabelecer meios para a transformação do conhecimento. 

Quando as necessidades de treinamento são identificadas e documentadas, um programa de 

treinamento deve ser elaborado. Este programa deve conter a descrição do treinamento, tempo de 

execução e datas previstas. O programa de treinamento deve ser divulgado aos envolvidos. 
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2.3.2 TOS2 – Um plano de treinamento organizacional para a solução verde é estabelecido.  

O plano de treinamento fornece os requisitos necessários para a elaboração do treinamento. 

Este plano pode conter (SEI, 2010): 

1. Objetivos; 

2. Cronograma com as atividades de treinamento; 

3. Métodos utilizados; 

4. Material do treinamento; 

5. Descrição dos envolvidos com tarefas, papéis e responsabilidades; 

6. Local e horário; 

7. Recursos humanos e materiais necessários como habilidades, conhecimento, 

ferramentas, equipamentos, etc.; 

8. Público-alvo. 

2.3.3 TOS3 - O treinamento para a solução verde planejado é realizado. 

Após a realização do plano de treinamento e aprovação da gerência, o treinamento pode ser 

realizado para que os objetivos planejados sejam executados. 

Para execução do treinamento será necessário (SEI, 2010): identicar as pessoas que 

receberão o treinamento e acompanhar a realização com relação ao planejado. 

2.3.4 TOS4 - A eficiência dos treinamentos é avaliada. 

É importante que exista um mecanismo para identificação da eficiência dos treinamentos 

realizados, para isto alguns métodos são indicados (SEI, 2010): 

1. Testes no contexto do treinamento 

2. Análises pós-treinamento dos participantes 
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3. Análises de satisfação dos gerentes com os resultados pós-treinamento 

4. Avaliação de desempenho de programa de treinamento 

5. Formulários de avaliação de instrutores 

6. Obter avaliações dos treinados sobre como as atividades de treinamento atendem às suas 

necessidades. 

3. Gestão do Conhecimento Ambiental (GCA) 

3.1 Propósito 

O propósito da Gestão do Conhecimento Ambiental é estabelecer e manter um sistema para 

o controle dos ativos de conhecimento ambiental da organização. Registros de lições aprendidas, 

experiências vividas e demais conceitos adquiridos com os estudos das soluções verdes devem ser 

armazenados nesta base de conhecimento, tornando-se assim, um ativo de conhecimento ambiental.   

3.2 Fundamentação teórica 

O conhecimento é um conjunto de informações que existem dentro das pessoas, é intuitivo e 

revela uma mistura de elementos (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). O conhecimento depende da 

capacidade intelectual das pessoas em interpretar e assimilar informações. 

Para Drucker (1999), o ativo mais valioso de uma organização do século XXI é o 

conhecimento. No cenário mundial, o conhecimento se tornou o centro do gerenciamento de 

pessoas, enquanto que no século XX eram os equipamentos de produção. 

Isto significa que, atualmente, o conhecimento é o maior interesse de uma organização, onde 

é preciso gerenciar este ativo de forma sistemática, minimizando a problemática relacionada a perda 

de um profissional. 

3.3 Resultados esperados 

3.3.1 GCA1 – Os requisitos necessários para composição da gestão do conhecimento 

ambiental, bem como dados de infraestrutura, ativos de conhecimento, critérios e 

classificações destes ativos são estabelecidos. 
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Para o desenvolvimento de um sistema de gestão do conhecimento ambiental é preciso 

estabelecer as necessidades da organização em relação aos ativos que se deseja coletar. Os 

requisitos são as definições do que deve conter este sistema, segundo os objetivos sustentáveis.  

A infraestrutura necessária para suportar este sistema também deve ser especificada, pois 

pode ser solicitada a aprovação antes da efetiva implementação do sistema. 

Critérios e classificações dos ativos de conhecimento são necessários para o planejamento 

do escopo (ABNT, 2009). Sempre seguindo os objetivos sustentáveis, estes critérios servirão como 

filtro no processo de coleta ou alimentação das informações no sistema.  

3.3.2 GCA2 – Um mecanismo para armazenamento, acesso as informações e coleta do 

conhecimento é desenvolvido. 

A organização deve identificar os especialistas responsáveis pela disseminação do 

conhecimento, listas das áreas de habilidades e de conhecimento devem ser mantidas atualizadas 

(ABNT, 2009). 

O local e a estrutura necessária para a alocação do sistema são mantidos adequadamente e de 

forma segura, para que não haja possibilidade de perder as informações coletadas no sistema. 

O mecanismo de comunicação, atualização e coleta das informações é estabelecido, 

constituindo assim o sistema de gestão do conhecimento ambiental. 

3.3.3 GCA3 – O conhecimento é coletado e disponibilizado. 

De acordo com o esquema de classificação desenvolvido no resultado GCA2, os ativos de 

conhecimento serão identificados, coletados e registrados na base de conhecimento. 

3.3.4 GCA3 – A base de conhecimento é compartilhada com os interessados. 

A organização deve estruturar um mecanismo que sustente os requisitos de acesso, 

armazenamento e recuperação (ABNT, 2009). Os especialistas relacionados são responsáveis por 

manter a base de conhecimento atualizada. 
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APÊNDICE C   – PRODUTOS DE TRABALHO 

Identificação Nome Características 

01-00 Atividades Detalha as atividades definidas no planejamento. Podem ser 

apresentadas em forma de cronograma. 

02-00 Ferramentas Define a ferramenta utilizada para atender o resultado. 

03-00 Dados Especifica os dados necessários para o atendimento do resultado. 

04-00 Desvios Especifica os desvios encontrados na realização das atividades. 

05-00 Dados ambientais Apresenta os dados ambientais identificados a partir de análises de 

riscos e impactos ambientais.  

06-00 Requisitos legais De acordo com a NBR ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004): 

 

a) identifica os requisitos legais relacionados aos seus aspectos 

ambientais; 

b) determina como esses requisitos se aplicam. 

07-00 Contratos Descreve o contrato definido com o fornecedor de serviços. 

08-00 Registros Apresenta os registros realizados na conclusão do atendimento ao 

resultado esperado. 

 

A ISO 14001 (ABNT, 2004) apresenta os seguintes tipos de registros: 

a) registros de reclamações; 

b) registros de treinamento; 

c) registros de monitoramento de processo; 

d) registros de inspeção, manutenção e calibração; 

e) registros pertinentes de prestadores de serviço e de fornecedores; 

f) relatórios de incidentes; 

g) registros de testes de preparo a emergências; 

h) resultados de auditoria; 

i) resultados de análise pela alta administração; 

j) decisão sobre comunicação externa; 

k) registros de requisitos legais ambientais aplicáveis; 

l) registros de aspectos ambientais significativos; 

m) registros de reuniões ambientais; 

informações sobre desempenho ambiental; 

o) registros de conformidade legal, e; 

p) comunicação com partes interessadas. 

09-00 Política ambiental Apresenta informações que atendem os itens definidos pela NBR 

ISO/IEC 14001 (ABNT, 2004): 

 

a) seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas 

atividades, produtos e serviços; 

b) inclua um comprometimento com a melhoria contínua e com a 

prevenção de poluição; 

c) inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais 

aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização que se 

relacionem a seus aspectos ambientais; 

d) forneça uma estrutura para o estabelecimento e análise dos 

objetivos e metas ambientais; 

e) seja documentada, implementada e mantida, 

f) seja comunicada a todos que trabalhem na organização ou que 

atuem em seu nome, e; 

g) esteja disponível para o público. 

10-00 Produto de trabalho De acordo com a NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008): 

 

Define os atributos dos artefatos a partir da execução do processo. 
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11-00 Plano De acordo com a NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008), inclui: 

 

- o responsável pelo plano; 

- o objetivo e o escopo; 

- limitações; 

- riscos; 

- tarefas a serem realizadas; 

- dependências críticas, e; 

- orçamento. 

12-00 Histórico De acordo com a NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008): 

 

Produto de trabalho que determina resultados alcançados ou fornece 

evidência das atividades realizadas no processo. 

13-00 Relatório De acordo com a NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008): 

 

- inclui resultados e situação; 

- identifica informações aplicáveis/associadas; 

- identifica considerações/restrições; 

- fornece evidência/verificação. 

14-00 Análise De acordo com a NBR ISO/IEC 15504 (ABNT, 2008): 

 

- atributo quantitativo ou qualitativo de um produto ou processo; 

- define o método de coleta de dados; 

- apresenta análise adequada e comentários que permitem os usuários 

fazerem interpretações expressivas. 
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APÊNDICE D   –  AVALIAÇÕES NAS EMPRESAS 

1. Resultado da avaliação na Empresa A 

Processo: 

Gerência da SoluçãoVerde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

GSV1 – Soluções ambientais para 

redução do consumo de luz, água e 
papel são definidas. 

3 3 5 

Ter a iniciativa é 
o mais 

importante. 

P - Programa de separação dos lixos. 

- Incentiva utilizar o rascunho; 
- Coleta de papel para reciclagem; 

- Comunicado de economia na utilização dos 

papéis nos banheiros; 
- Torneiras automáticas nos banheiros; 

- Utilização de luz branca; 

GSV2 – As atividades para 

execução da solução ambiental são 
planejadas, bem como os recursos 

humanos envolvidos e os materiais 

necessários. 

3 3 3 

Nem todas as 
soluções 

precisam ser 

planejadas. 

N - 

GSV3 – O esforço e o custo 

associados às soluções ambientais 

são estimados. 

3 3 4 N - 

GSV4 – Um cronograma e um 

plano com as metas envolvidas 

para execução da solução 
ambiental é estabelecido. 

3 3 4 N - 

GSV5 – As estimativas, os 
recursos e o cronograma são 

monitorados em relação ao 

planejado e problemas 
identificados são registrados. 

3 3 4 N - 

GSV6 – Ações para correção dos 

desvios em relação ao planejado 
são estabelecidas, implementadas e 

acompanhadas até a sua conclusão. 

3 3 4 N - 

GSV7 – Soluções para utilização 

de fontes de energia renováveis 
são definidas. 

2 2 5 N - 

 

Processo: 

Gerência do Centro de 

Processamento de Dados 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

GPD1 – Um projeto para viabilizar 
a virtualização de servidores é 

estabelecido e mantido. 

3 3 5 T - Cerca de 30% dos servidores estão 
virtualizados. 

 

GPD2 – Um projeto para viabilizar 
um design ambientalmente 

amigável para o CPD é definido e 

mantido. 

3 3 5 L - Piso frio; 
- Racks distantes um do outro; 

- Não tem janela; 

- Não pega o sol da tarde; 
 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

Função: Analista de Qualidade e Processo de Software Data: 12/12/2012 

Tempo que trabalha 

na empresa: 

6 anos Horário: 18:20hs às 20:50hs 

AVALIAÇÃO 
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GPD3 – O esforço e o custo são 

estimados e as atividades 
necessárias são planejadas. 

3 3 4 N - 

GPD4 - O esforço, o custo e as 
atividades são monitorados em 

relação ao planejado. 

3 3 4 N - 

GPD5 – Fontes de energia 

renováveis são utilizadas na 

refrigeração do CPD. 

2 2 5 N - 

 

Processo: 

Gerência do Lixo Eletrônico 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 4 - - 

GLE1 – Critérios de classificação 

dos materiais são definidos. 

3 3 5 P - Coleta de materiais recicláveis, 

principalmente papel. 

- Eletrônicos sem utilização são guardados; 

GLE2 – Os materiais possíveis de 

reutilização são identificados e 
redistribuídos na organização. 

3 3 3 P - Organização informal 

GLE3 – Os materiais possíveis de 

renovação são identificados, 
consertados ou reformulados por 

uma equipe responsável para 

depois serem redistribuídos na 
organização. 

2 

 

2 3 P - Comentário entrevistado: Depende do tipo e 

da situação do material, do quanto vai ser 
preciso gastar. 

- Organização informal 

GLE4 – Os materiais 

disponibilizados para reciclagem 

são identificados e enviados para 
organizações específicas. 

3 3 5 L - Doações para creches, etc.;  

- Guarda num depósito até o recolhimento; 

- Empresa recolhe 1x por mês; 
 

 

Processo: 

Gerência de Riscos Ambientais 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 4 - - 

GRA1 - Os riscos e os impactos 

ambientais são identificados e 
avaliados em relação a causas e 

consequências. 

3 3 4 N - 

GRA2 - Os riscos ambientais são 
priorizados e estimados. 

3 3 4 N - 

GRA3 - Planos de resposta aos 

riscos ambientais são 
desenvolvidos. 

3 3 4 N - 

GRA4 - Os riscos ambientais são 
monitorados para determinar 

mudanças em sua situação e no 

progresso das atividades para seu 
tratamento. 

3 3 4 N - 

GRA5 - Ações apropriadas são 

executadas para corrigir ou evitar o 
impacto do risco ambiental. 

3 3 4 N - 

 

Processo: 

Aquisição Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 2 3 4 - - 

AQV1 – As necessidades de 

aquisição e os critérios de seleção 

e aceitação são definidos baseados 
em requisitos verdes. 

2 

 

3 4 N Comentários entrevistado: Há poucas opções 

no mercado. 

AQV2 – Um produto que satisfaça 

as necessidades e critérios verdes é 
adquirido. 

2 3 4 N - 
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AQV3 – O fornecedor é 

selecionado com base nos critérios 
estabelecidos. 

2 3 4 N - 

AQV4 – Um acordo que especifica 

as responsabilidades, custos, 
cronograma e obrigações das 

partes é estabelecido e monitorado. 

2 3 4  - 

AQV5 – O serviço é fornecido e 
avaliado em relação ao acordado. 

2 3 4 N - 

 

Processo: 

Avaliação e Melhoria da Solução 

Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

AMV1 – Avaliações das soluções 
ambientais implementadas são 

realizadas para identificar a 

aderência aos objetivos pré-
estabelecidos. Seus pontos fortes, 

pontos fracos e oportunidades de 

melhoria também são 
identificados. 

3 3 5 N - 

AMV2 – Registros das avaliações 

realizadas são mantidos acessíveis. 

3 3 5 N - 

AMV3 – Os objetivos de melhoria 
das soluções ambientais são 

identificados e priorizados. 

3 3 5 N - 

AMV4 – Um plano de 

implementação de melhorias para 
as soluções ambientais é definido e 

executado, e os efeitos desta 

implementação são monitorados e 
confirmados com base nos 

objetivos de melhoria. 

3 3 4 

A ação é mais 
importante 

N - 

 

Processo: 

Desenvolvimento Verde de 

Software 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

DVS1 - A documentação do 
software é desenvolvida em meio 

eletrônico e ferramentas para o uso 

de rastreabilidade são 
estabelecidas. 

3 3 5 L - Documentação armazenada em formato 
eletrônico; 

- A questão da rastreabilidade precisa ser 

melhorada, alguns projetos não tem; 
- O Colabore é uma ferramenta que também 

armazena informações de projetos e fica 

disponível. 

DVS2 - A vida-útil do software é 
analisada na fase de levantamento 

de requisitos, considerando 

necessidades futuras e limitações 
dos hardwares atuais. 

3 3 5 N - 

DVS3 - Requisitos não funcionais 

visando atender necessidades 
ambientais são especificados. 

3 3 5 N - 

DSS4 - Os protótipos elaborados 

na fase de levantamento de 

requisitos são reutilizados na 
implementação do software. 

3 3 5 N - 

DVS5 - Práticas de modularização 

são empregadas no projeto do 
software, quando necessário. 

  5 L 

 
- Práticas de modularização e 

reaproveitamento de código são normalmente 

empregadas. 
 

DVS6 - Os componentes e 

métodos do software são 
projetados visando o 

reaproveitamento. 

3 3 5 L 
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DSS7 - Ferramentas de automação 

são utilizadas na fase de 
implementação do software. 

  5 P - Nos casos de integração de código. 

DVS8 – Testes unitários são 

realizados no final de cada 
implementação. 

3 3 5 P 

- Checklist de implementação 
- Testes unitários e automatizados fazem parte 

do processo de desenvolvimento e são 
obrigatórios.  

 

DVS9 - Testes automatizados são 
planejados e realizados com a 

frequência estabelecida no 

planejamento. 

3 3 5 T 

DVS10 - Testes de desempenho 

são planejados e realizados 

conforme planejamento. 

3 3 5 T  - Sempre que necessário, os testes de 

desempenho são planejados com antecedência 

e realizados. 

 

Processo: 

Implantação e Desativação 

Verde de Software 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

ISS1 - Práticas que apoiam 

questões ambientais são utilizadas 

no processo de instalação do 
software. 

3 3 5 L - Softwares são instalados em servidores 

centrais; 

- a impressão é sempre evitada; 

ISS2 - Soluções alternativas para 

instalação do software são 
utilizadas para evitar o uso de 

mídias descartáveis. 

3 3 5 L - Instalação por acesso remoto ou FTP: não se 

usa mídia descartável; 
 

ISS3 - A desativação do software é 

planejada para assegurar que a fase 

tenha o menor impacto ambiental 
possível. 

3 3 5 N - 

 

Processo: 

Medição da Solução Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 2 2 4 - - 

MES1 – As métricas necessárias 
para o contexto da implementação 

da solução ambiental são 

estabelecidas, documentadas e, 
quando pertinente, atualizadas. 

2 2 4 
Em relação a 

execução da 

ação, teria menos 
importância 

N - 

MES2 – Os procedimentos para a 

coleta e o armazenamento de 
medidas são especificados. 

2 2 4 N - 

MES3 – Os dados requeridos são 

coletados e analisados. 

2 2 4 N - 

MES4 – Os dados e os resultados 

das análises são armazenados. 

2 2 4 N - 

 

Processo: 

Treinamento para Soluções 

Verdes 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 4 - - 

TOS1 – As necessidades de 

treinamento para a solução 
ambiental são identificadas. 

3 3 5 P - CIPA 

- Comunicados internos, solicitando 
desligamento das estações e ar condicionado 

TOS2 – Um plano de treinamento 
organizacional para a solução 

ambiental é estabelecido. 

3 3 4 N - 

TOS3 - O treinamento para a 
solução ambiental planejado é 

realizado. 

3 3 5 N - 



200 

 

TOS4 - A eficiência dos 

treinamentos é avaliada. 

3 3 4 N - 

 

Processo: 

Gestão do Conhecimento 

Ambiental 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 4 - - 

GCA1 – Os requisitos necessários 

para composição da gestão do 

conhecimento ambiental, bem 
como dados de infraestrutura, 

ativos de conhecimento, critérios e 

classificações destes ativos são 
estabelecidos. 

3 3 4 N - 

GCA2 – Um mecanismo para 

armazenamento, acesso as 

informações e coleta do 

conhecimento é desenvolvido. 

3 3 4 P - A empresa possui uma ferramenta para 

divulgação e compartilhamento de 

informação, chamada Colabore.  

GCA3 – A base de conhecimento é 

compartilhada com os 

interessados. 

3 3 4 P - A empresa possui uma ferramenta para 

divulgação e compartilhamento de 

informação, chamada Colabore. 

 

2. Resultado da avaliação na Empresa B 

Processo: 

Gerência da Solução Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

GSV1 – Soluções ambientais para 

redução do consumo de luz, água e 
papel são definidas. 

3 3 5 T - Política de hibernar máquinas a cada 15 

minutos sem uso. 
- Programa greenIT da Furukawa.  

- Adoção de notebooks, pois economizam 

energia. 
- Diversas soluções para o prédio como 

controle das luzes, vidros bloqueiam 70% do 

calor, etc. Retorno de 12% de economia de 
energia.  

- Reaproveitamento da água da chuva.  

- Relatório com indicadores de impressões por 
funcionário.  

- Painéis solares e de aquecimento de água.  

- Cabos de rede com capa LSZH. 
- Cabo elétrico com capa AFUMEX. 

PERFIL DO ENTREVISTADO 1 

Função: Gerente de Tecnologia da Informação Data: 01/03/2013 

Tempo que trabalha 

na empresa: 

6 anos Horário: 08:40hs às 10:40hs 

Processos avaliados: Gerência do Centro de Processamento de Dados, Gerência do Lixo Eletrônico, Aquisição Verde. 

PERFIL DO ENTREVISTADO 2 

Função: Supervisor do Núcleo de Desenvolvimento de 

Software 
Data: 04/03/2013 

Tempo que trabalha 

na empresa: 

6 anos Horário: 15hs às 16:30hs 

Processos avaliados: Desenvolvimento Verde de Software e Implantação e Desativação Verde de Software. 

PERFIL DO ENTREVISTADO 3 

Função: Gerente Administrativo Data: 14/03/2013 

Tempo que trabalha 

na empresa: 

25 anos Horário: 09hs às 12hs 

Processos avaliados: Gerência da Solução Verde, Gerência de Riscos Ambientais, Avaliação e Melhoria da Solução 

Verde, Medição da Solução Verde, Treinamento para Soluções Verdes, Gestão do Conhecimento Ambiental.  
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- Programa Reóleo da ACIF.  

- Incentivo ao uso de bicicleta. 

GSV2 – As atividades para 

execução da solução ambiental são 

planejadas, bem como os recursos 
humanos envolvidos e os materiais 

necessários. 

3 3 5 T 

- Estudos, projeto e cronograma são 

realizados conforme o tamanho da solução. 

Neste caso, utiliza-se a ferramenta Channel 

para gerenciamento. 

GSV3 – O esforço e o custo 

associados às soluções ambientais 
são estimados. 

3 3 5 T 

GSV4 – Um cronograma e um 
plano com as metas envolvidas 

para execução da solução 

ambiental é estabelecido. 

3 3 5 T 

GSV5 – As estimativas, os 
recursos e o cronograma são 

monitorados em relação ao 

planejado e problemas 
identificados são registrados. 

3 3 5 T 

GSV6 – Ações para correção dos 

desvios em relação ao planejado 
são estabelecidas, implementadas e 

acompanhadas até a sua conclusão. 

3 3 5 T 

GSV7 – Soluções para utilização 

de fontes de energia renováveis 
são definidas. 

2 2 5 P - Painéis solares são distribuídos por toda a 

empresa, não possui indicadores. Painéis de 
aquecimento que aquecem água das torneiras 

e chuveiros. 

 

Processo: 

Gerência do Centro de 

Processamento de Dados 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 2 4 - - 

GPD1 – Um projeto para viabilizar 

a virtualização de servidores é 
estabelecido e mantido. 

3 2 5 T - Todo ano novos servidores são 

virtualizados. O financeiro limita o ritmo. 

GPD2 – Um projeto para viabilizar 
um design ambientalmente 

amigável para o CPD é definido e 

mantido. 

3 3 5 T - Piso específico, antechamas, cabeamento 
específico, corredores quente-frio, padrões 

conforme a ISO 942, cabos patch pannel. 

- Cerca de 20% dos servidores estão 
virtualizados. 

 

GPD3 – O esforço e o custo são 
estimados e as atividades 

necessárias são planejadas. 

3 3 5 T - É feito para conseguir a aprovação. Os 
projetos são feitos no Channel da JExperts. 

GPD4 - O esforço, o custo e as 

atividades são monitorados em 

relação ao planejado. 

3 3 5 T - Com o cronograma o projeto é monitorado. 

Aplicação de gerenciamento de projetos. 

GPD5 – Fontes de energia 
renováveis são utilizadas na 

refrigeração do CPD. 

2 1 2 N - Painéis solares para outros níveis da 
empresa. Mas não alimentam as áreas de TI e 

datacenter. 

 

Processo: 

Gerência do Lixo Eletrônico 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 4 - - 

GLE1 – Critérios de classificação 

dos materiais são definidos. 

3 2 2 P - Formalizam os materiais que estão sendo 

entregues, datas e quantidade. 

GLE2 – Os materiais possíveis de 
reutilização são identificados e 

redistribuídos na organização. 

3 3 5 T - Os materiais são classificados. 
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GLE3 – Os materiais possíveis de 

renovação são identificados, 
concertados ou reformulados por 

uma equipe responsável para 

depois serem redistribuídos na 
organização. 

3 3 5 T - Tem consertos, podem ser feitos interna ou 

externamente. 

GLE4 – Os materiais 

disponibilizados para reciclagem 
são identificados e enviados para 

organizações específicas. 

3 3 5 T - Doa para o CDI. 

- Espaço para as pessoas levarem seus 
equipamentos para doação. 

 

Processo: 

Gerência de Riscos Ambientais 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 2 5 - - 

GRA1 - Os riscos e os impactos 

ambientais são identificados e 

avaliados em relação a causas e 

consequências. 

3 2 5 N - 

GRA2 - Os riscos ambientais são 

priorizados e estimados. 

3 2 5 N - 

GRA3 - Planos de resposta aos 

riscos ambientais são 
desenvolvidos. 

3 2 5 N - 

GRA4 - Os riscos ambientais são 
monitorados para determinar 

mudanças em sua situação e no 

progresso das atividades para seu 
tratamento. 

3 2 5 N - 

GRA5 - Ações apropriadas são 

executadas para corrigir ou evitar o 
impacto do risco ambiental. 

3 2 5 N - 

 

Processo: 

Aquisição Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 2 5 - - 

AQV1 – As necessidades de 

aquisição e os critérios de seleção 
e aceitação são definidos baseados 

em requisitos verdes. 

1 1 5 P - Avalia a certificação RoHs 

- Os fornecedores não necessariamente 
possuem práticas ambientais. 

AQV2 – Um produto que satisfaça 
as necessidades e critérios verdes é 

adquirido. 

3 3 5 T - Normalmente se destacam no processo de 
seleção, mas não elimina candidatos. 

- Exemplo: Cabos Furukawa 

- Vários itens mais caros foram adquiridos. 

AQV3 – O fornecedor é 
selecionado com base nos critérios 

estabelecidos. 

3 2 4 P - Exemplo: Furukawa 

AQV4 – Um acordo que especifica 
as responsabilidades, custos, 

cronograma e obrigações das 

partes é estabelecido e monitorado. 

3 3 5 T - Sempre realizado. 
- Contrato Fornecedor Empresa. 

AQV5 – O serviço é fornecido e 

avaliado em relação ao acordado. 

3 3 5 T - Avaliação por meio de métricas SLA. 

 

Processo: 

Avaliação e Melhoria da Solução 

Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 3 - - 

AMS1 – Avaliações das soluções 

ambientais implementadas são 

realizadas para identificar a 
aderência aos objetivos pré-

estabelecidos. Seus pontos fortes, 

pontos fracos e oportunidades de 
melhoria também são 

identificados. 

3 3 3 N - Planos de manutenções e acompanhamento 

da rede elétrica, ar condicionados, etc. 

- Auditoria da configuração padrão de 
hibernação de máquinas. 
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AMS2 – Registros das avaliações 

realizadas são mantidos acessíveis. 

3 3 3 N  

AMS3 – Os objetivos de melhoria 

das soluções ambientais são 

identificados e priorizados. 

3 3 3 N  

AMS4 – Um plano de 
implementação de melhorias para 

as soluções ambientais é definido e 

executado, e os efeitos desta 
implementação são monitorados e 

confirmados com base nos 

objetivos de melhoria. 

3 3 3 N  

 

Processo: 

Desenvolvimento Verde do 

Software 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

DVS1 - A documentação do 

software é desenvolvida em meio 

eletrônico e ferramentas para o uso 
de rastreabilidade são 

estabelecidas. 

2 

Questão do 

próprio 
colaborador 

ter a 

preocupação 

3 5 L - Documentação dos softwares totalmente 

digitalizadas.  

- Cerca de 60% dos documentos estão 
rastreados. 

- Utiliza a ferramenta EA. 

DVS2 - A vida-útil do software é 
analisada na fase de levantamento 

de requisitos, considerando 

necessidades futuras e limitações 
dos hardwares atuais. 

3 3 5 T - Qualquer evolução do produto tem 
preocupação de não precisar atualizar 

hardware. 

DVS3 - Requisitos não funcionais 

visando atender necessidades 
ambientais são especificados. 

2 1 0 

No cenário 
empresarial, pois 

a empresa não 

terá retorno se 
investir nisso 

N - Talvez a preocupação com o consumo de 

energia do software não tenha retorno e o 
cliente não demonstra essa preocupação. 

DVS4 - Os protótipos elaborados 

na fase de levantamento de 
requisitos são reutilizados na 

implementação do software. 

3 3 5 T - Protótipos reaproveitados na 

implementação. 
- O Balsamiq é utilizado apenas como esboço 

São desenvolvidos projetos-pilotos para 

coisas mais complexas, algo que necessita 
pesquisa para se chegar na solução técnica  

DVS5 - Práticas de modularização 

são empregadas no projeto do 

software, quando necessário. 

3 3 5 T 

 

- Práticas de modularização e 
reaproveitamento de código são sempre 

empregadas. 

 

DVS6 - Os componentes e 

métodos do software são 

projetados visando o 
reaproveitamento. 

3 3 5 T 

DVS7 - Ferramentas de automação 

são utilizadas na fase de 
implementação do software. 

2 

Questões 
cultural 

2 

Convencer 

5 P - Processo de integração contínua, de hora em 

hora compila os commits. 
- Eventualmente, é feito refactoring. 

DVS8 - Testes unitários são 

realizados no final de cada 

implementação. 

3 2 5 P - Apenas alguns desenvolvimentos. Pretende 

ser padronizado. 

DVS9 - Testes automatizados são 

planejados e realizados com a 
frequência estabelecida no 

planejamento. 

3 3 5 L - Projeto de automação de testes. Teste de 

interface e validar regras de negócio.  
- Nem todo o produto está automatizado. 

DVS10 - Testes de desempenho 
são planejados e realizados 

conforme planejamento. 

3 3 5 T - Determinadas implementações que possuem 
relevância. 

 

Processo: 

Implantação e Desativação 

Verde do Software 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral  3 3 5 - - 
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IVS1 - Práticas que apoiam 

questões ambientais são utilizadas 
no processo de instalação do 

software. 

3 3 5 N  

IVS2 - Soluções alternativas para 
instalação do software são 

utilizadas para evitar o uso de 

mídias descartáveis. 

3 3 5 T  - Instalação, atualização remotamente. 
Sistema Web. Mídias descartáveis não são 

usada. 

IVS3 - A desativação do software 

é planejada para assegurar que a 
fase tenha o menor impacto 

ambiental possível. 

3 3 5 L - Migração do desktop para o web. Os 

sistemas instalados no desktop não são 
desinstalados. O desktop é outra tecnologia, 

não dá para reutilizá-lo.  

- A migração tem planejamento. 

 

Processo: 

Medição da Solução Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

MES1 – As métricas necessárias 
para o contexto da implementação 

da solução ambiental são 

estabelecidas, documentadas e, 
quando pertinente, atualizadas. 

3 3 5 T 
- Consumo de energia, combustível, água, 

copos e papel.  
- Cálculo da emissão de CO2.  

- Quantidade de eletrônicos descartados. 

MES2 – Os procedimentos para a 

coleta e o armazenamento de 

medidas são especificados. 

3 3 5 T - As medições são armazenadas e 

documentadas na ferramenta de 

gerenciamento de versões.  

MES3 – Os dados requeridos são 

coletados e analisados. 

3 3 5 T - As coletas são realizadas nos períodos 

determinados para cada métrica. 

MES4 – Os dados e os resultados 

das análises são armazenados. 

3 3 5 T - Os resultados são divulgados para os 

interessados e quando pertinente dvulgado na 
intranet. 

 

Processo: 

Treinamento para Soluções 

Verdes 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 4 - - 

TOS1 – As necessidades de 

treinamento para a solução 

ambiental são identificadas. 

3 3 5 N - Talvez as iniciativas ambientais não 

requerem treinamentos, mas sim campanhas 

de sensibilização. 
- Comunicados internos. 

TOS2 – Um plano de treinamento 

organizacional para a solução 

ambiental é estabelecido. 

3 3 5 N  

TOS3 - O treinamento para a 

solução ambiental planejado é 

realizado. 

3 3 5 N  

TOS4 - A eficiência dos 

treinamentos é avaliada. 

3 3 5 N  

 

Processo: 

Gestão do Conhecimento 

Ambiental 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

GCA1 – Os requisitos necessários 

para composição da gestão do 
conhecimento ambiental, bem 

como dados de infraestrutura, 

ativos de conhecimento, critérios e 
classificações destes ativos são 

estabelecidos. 

3 3 5 P - Campanhas, intranet, 

- Channel compartilha lições aprendidas, blog 
Marketing, documentação dos procedimentos, 

wiki interna sobre os sistemas que a digitro. 

Pode atingir as ações sustentáveis. 

GCA2 – Um mecanismo para 
armazenamento, acesso as 

informações e coleta do 

conhecimento é desenvolvido. 

3 3 5 P - Projeto Mixtura: para viabilizar 
compartilhamento de informações 
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GCA3 – A base de conhecimento é 

compartilhada com os 
interessados. 

3 3 5 P - A intranet e a wiki disponibiliza 

informações. 

 

3. Resultado da avaliação na Empresa C 

Processo: 

Gerência da Solução Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 2 5 - - 

GSV1 – Soluções ambientais para 

redução do consumo de luz, água e 
papel são definidas. 

3 3 5 P - Programa Carbon Free, onde a empresa 

neutraliza sua emissão de CO2 anual. 
- Reaproveitamento da água da chuva.  

- Divulgações esporádicas sobre o uso de 

papel para promover conscientização. 
- Reaproveitamento de rascunho. 

- Não há ações efetivas para economia de 

energia. 

GSV2 – As atividades para 
execução da solução ambiental são 

planejadas, bem como os recursos 

humanos envolvidos e os materiais 
necessários. 

3 3 5 N - 

GSV3 – O esforço e o custo 

associados às soluções ambientais 

são estimados. 

3 3 5 N - 

GSV4 – Um cronograma e um 

plano com as metas envolvidas 
para execução da solução 

ambiental é estabelecido. 

3 3 5 N - 

GSV5 – As estimativas, os 

recursos e o cronograma são 
monitorados em relação ao 

planejado e problemas 

identificados são registrados. 

3 3 5 N - 

GSV6 – Ações para correção dos 

desvios em relação ao planejado 

são estabelecidas, implementadas e 
acompanhadas até a sua conclusão. 

3 3 5 N - 

GSV7 – Soluções para utilização 

de fontes de energia renováveis 
são definidas. 

1 2 5 N Estudos foram feitos para utilizar energia 

eólica. 
 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 1 

Função: Gerente de Projetos Data: 02/04/2013 

Tempo que trabalha 

na empresa: 

2 anos Horário: 08:40hs às 10hs 

Processos avaliados:  

PERFIL DO ENTREVISTADO 2 

Função: Analista de Requisitos Data: 02/04/2013 

Tempo que trabalha 

na empresa: 

2 anos Horário: 08:40hs às 10hs 

Processos avaliados:  

PERFIL DO ENTREVISTADO 3 

Função: Gerente Financeiro Data: 02/04/2013 

Tempo que trabalha 

na empresa: 

3 anos Horário: 10hs às 11:30hs 

Processos avaliados:  
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Processo: 

Gerência do Centro de 

Processamento de Dados 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 1 4 - O processo não se aplica a realidade da 

empresa. Na implementação do modelo, este 
processo seria excluído para esta empresa. 

GPD1 – Um projeto para viabilizar 

a virtualização de servidores é 

estabelecido e mantido. 

3 1 4 P - 20% virtualizados: 18% em cloud 

computing e 2% em house. 

- Estudos apontaram que virualizar é 35% 
mais custoso 

- Utilizam disco SSD 

 

GPD2 – Um projeto para viabilizar 

um design ambientalmente 

amigável para o CPD é definido e 
mantido. 

3 1 4 P - As aplicações não rodam internamente, 

portanto, não existe uma estrutura de CPD.  

- Foi projetado utilizando a NBR 941, mas 
não foi executado 

GPD3 – O esforço e o custo são 
estimados e as atividades 

necessárias são planejadas. 

3 3 3 N - 

GPD4 - O esforço, o custo e as 

atividades são monitorados em 
relação ao planejado. 

3 3 3 N - 

GPD5 – Fontes de energia 
renováveis são utilizadas na 

refrigeração do CPD. 

3 3 3 N - 

 

Processo: 

Gerência do Lixo Eletrônico 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

GLE1 – Critérios de classificação 

dos materiais são definidos. 

3 3 5 P - Pilhas e baterias são descartadas pela coleta 

seletiva. 

- A situação é classificada do material. 

GLE2 – Os materiais possíveis de 
reutilização são identificados e 

redistribuídos na organização. 

3 3 5 L - Com a classificação, o material é 
redistribuído internamente. 

GLE3 – Os materiais possíveis de 

renovação são identificados, 
concertados ou reformulados por 

uma equipe responsável para 

depois serem redistribuídos na 
organização. 

3 3 5 N - Na maioria dos casos são doados, pois o 

conserto não vale a pena, normalmente, 
representam 5% acima do valor de compra. 

GLE4 – Os materiais 

disponibilizados para reciclagem 
são identificados e enviados para 

organizações específicas. 

3 3 5 L - Doações para CDI, o material fica no galpão 

até ser doado. 
 

 

Processo: 

Gerência de Riscos Ambientais 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 3 - - 

GRA1 - Os riscos e os impactos 

ambientais são identificados e 
avaliados em relação a causas e 

consequências. 

3 3 3 

 

N - Comentário do entrevistado: A empresa não 

investe nisto, pois o risco ambiental associado 
a TI é baixo.  

GRA2 - Os riscos ambientais são 
priorizados e estimados. 

3 3 3 
 

N - 

GRA3 - Planos de resposta aos 

riscos ambientais são 
desenvolvidos. 

3 3 3 

 

N - 

GRA4 - Os riscos ambientais são 
monitorados para determinar 

mudanças em sua situação e no 

progresso das atividades para seu 

3 3 3 
 

N - 
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tratamento. 

GRA5 - Ações apropriadas são 
executadas para corrigir ou evitar o 

impacto do risco ambiental. 

3 3 3 
 

N - 

 

Processo: 

Aquisição Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 1 3 - - 

AQV1 – As necessidades de 
aquisição e os critérios de seleção 

e aceitação são definidos baseados 

em requisitos verdes. 

3 1 3 N - Comentário entrevistado: A empresa não 
apresenta interesse em descartar fornecedores 

com base neste tipo de critério. 

AQV2 – Um produto que satisfaça 
as necessidades e critérios verdes é 

adquirido. 

3 2 5 P - Na maioria dos casos, o preço do produto 
que determina sua compra. 

- Os critérios não são determinantes na busca. 

- Observam p RohS, busca-se equipamentos 
que consomem menos energia. 

AQV3 – O fornecedor é 

selecionado com base nos critérios 
estabelecidos. 

3 1 3 N - 

AQV4 – Um acordo que especifica 

as responsabilidades, custos, 

cronograma e obrigações das 
partes é estabelecido e monitorado. 

3 3 5 P Em todos os contratos estes resultados são 

realizados, nem sempre o processo de 

monitorar o acordo é documentado e 
formalizado. 

AQV5 – O serviço é fornecido e 
avaliado em relação ao acordado. 

3 3 5 P 

 

Processo: 

Avaliação e Melhoria da Solução 

Verde 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 3 - - 

AMS1 – Avaliações das soluções 

ambientais implementadas são 
realizadas para identificar a 

aderência aos objetivos pré-

estabelecidos. Seus pontos fortes, 
pontos fracos e oportunidades de 

melhoria também são 

identificados. 

3 3 3 N - 

AMS2 – Registros das avaliações 

realizadas são mantidos acessíveis. 

3 3 3 N - 

AMS3 – Os objetivos de melhoria 
das soluções ambientais são 

identificados e priorizados. 

3 3 3 N - 

AMS4 – Um plano de 

implementação de melhorias para 

as soluções ambientais é definido e 
executado, e os efeitos desta 

implementação são monitorados e 

confirmados com base nos 
objetivos de melhoria. 

3 3 3 N - 

 

Processo: 

Desenvolvimento Verde de 

Software 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 4 - - 

DVS1 - A documentação do 

software é desenvolvida em meio 
eletrônico e ferramentas para o uso 

de rastreabilidade são 

estabelecidas. 

3 3 4 L - Documentação dos softwares em formato 

eletrônico.  
- Utilizam a ferramenta EA para 

rastreabilidade. 

 

DVS2 - A vida-útil do software é 

analisada na fase de levantamento 

de requisitos, considerando 

3 2 4 N - Comentário entrevistado: É preciso haver 

interesse da organização. 
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necessidades futuras e limitações 

dos hardwares atuais. 

DVS3 - Requisitos não funcionais 

visando atender necessidades 

ambientais são especificados. 

3 2 4 N - 

DVS4 - Os protótipos elaborados 

na fase de levantamento de 
requisitos são reutilizados na 

implementação do software. 

3 3 4 N - 

DVS5 - Práticas de modularização 

são empregadas no projeto do 

software, quando necessário. 

3 3 5 L  

- Práticas de modularização e 

reaproveitamento de código. 
 

DVS6 - Os componentes e 

métodos do software são 

projetados visando o 

reaproveitamento. 

3 3 5 L 

DVS7 - Ferramentas de automação 

são utilizadas na fase de 

implementação do software. 

2 3 2 N - 

DSS8 - Testes unitários são 

realizados no final de cada 

implementação. 

3 3 5 P - Não realizam para todas as funcionalidades. 

Apenas quando é mais crítica.  

- A decisão de fazer parte do arquiteto. 
- Aumenta o tempo de implementação. 

DVS9 - Testes automatizados são 

planejados e realizados com a 

frequência estabelecida no 
planejamento. 

3 3 5 N - 

DVS10 - Testes de desempenho 
são planejados e realizados 

conforme planejamento. 

3 3 5 T - Esporádico, quando há necessidade e 
também parte do arquiteto. 

 

Processo: 

Implantação e Desativação 

Verde de Software 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

IVS1 - Práticas que apoiam 
questões ambientais são utilizadas 

no processo de instalação do 

software. 

3 3 5 L - O Manual e outros documentos do sistema 
são enviados por e-mail para o cliente. 

IVS2 - Soluções alternativas para 

instalação do software são 

utilizadas para evitar o uso de 
mídias descartáveis. 

3 3 5 N - Às vezes utiliza mídias descartáveis. 

IVS3 - A desativação do software 
é planejada para assegurar que a 

fase tenha o menor impacto 

ambiental possível. 

3 3 5 N As desativações que aconteceram foram de 
mudanças tecnológicas.  

 

Processo: 

Medição da Solução Ambiental 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

MES1 – As métricas necessárias 

para o contexto da implementação 
da solução ambiental são 

estabelecidas, documentadas e, 

quando pertinente, atualizadas. 

3 3 5 P Carbon free 

Nenhuma outra medição. 

MES2 – Os procedimentos para a 

coleta e o armazenamento de 

medidas são especificados. 

3 3 5 N - 

MES3 – Os dados requeridos são 

coletados e analisados. 

3 3 5 N - 

MES4 – Os dados e os resultados 

das análises são armazenados. 

3 3 5 N - 
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Processo: 

Treinamento Organizacional 

para Sustentabilidade Ambiental 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

TOS1 – As necessidades de 
treinamento para a solução 

ambiental são identificadas. 

3 3 5 N - 

TOS2 – Um plano de treinamento 

organizacional para a solução 
ambiental é estabelecido. 

3 3 5 N - 

TOS3 - O treinamento para a 

solução ambiental planejado é 

realizado. 

3 3 5 N - 

TOS4 - A eficiência dos 
treinamentos é avaliada. 

3 3 5 N - 

 

Processo: 

Gestão do Conhecimento 

Ambiental 

Viabilidade 

técnica 

Viabilidade 

financeira 

Relevância Atendimento Evidências 

Geral 3 3 5 - - 

GCA1 – Os requisitos necessários 

para composição da gestão do 
conhecimento ambiental, bem 

como dados de infraestrutura, 

ativos de conhecimento, critérios e 
classificações destes ativos são 

estabelecidos. 

3 3 5 N - 

GCA2 – Um mecanismo para 
armazenamento, acesso as 

informações e coleta do 

conhecimento é desenvolvido. 

3 3 5 N - 

GCA3 – A base de conhecimento é 

compartilhada com os 
interessados. 

3 3 5 N - 

 


