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Resumo: A tecnologia é um dos grandes contribuntes na degradação do meio ambiente, atualmente todas as 

organizações fazem o uso da mesma em seu ambiente interno e externo de produção. O presente trabalho tem 

por objetivo principal demonstrar como a utilização de Thin Clients como alternativa aos computadores 

convencionais pode ajudar as empresas a obterem diversas vantagem, dentre elas, responsabilidade ambiental e 

economia de custos. Além dos computadores alternativos, a pesquisa evidencia ainda algumas práticas simples 

que diversas organizações podem adotar e ajudar a mesma a entrar para o movimento “TI Verde”, por fim é 

apresentando os resultados de uma pesquisa de campo que tem como propósito demonstrar a quantidade de Thin 

Clients e o grau de satisfação da utilização desses equipamentos em três empresas situadas em Balsas – MA., 

Das empresas 3 empresas pesquisadas que utilizam Thin Clients em seu ambiente interno, apenas uma não 

atingiu os resultados esperados, mas é possivel diminuir os riscos com um planejamento antes da instalação de 

qualquer equipamento de TI.  

Palavras-chave: TI Verde. Thin Client. Meio ambiente. Responsabilidade Ambiental. 

 

Abstract: Technology is one of the great contributions in the degradation of the environment, currently all as 

organizations make use of it in their internal and external environment of production. The main objective of this 

paper is to demonstrate how the use of end customers as consulting, consulting and economics companies. In 

addition to the alternative computers, a research of evidence still some simple practices and several organizations 

can adopt and help one for the "Green IT" movement, finally presenting the results of a field research that has as 

a proposal to demonstrate a quantity of Customers and the degree of satisfaction of the use of equipment in three 

companies located in Balsas - MA., of the companies 3 companies that use thin clients in their internal 

environment, only one not found in the expected results, but it is possible to reduce the risks with a planning 

before installing any IT equipment. 
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1. Introdução 

 Com o desenvolvimento tecnológico, o planeta ficou marcado por uma sociedade 

que consome os recursos não renováveis de forma desequilibrada. Problemas ambientais e 

sociais em resultado a esse consumismo exagerado, acabaram levando a sociedade e governo 

a discussões acerca do assunto, organizações e governo começaram a adotar medidas para 

retardar a degradação do meio ambiente e assim, garantir a sobrevivência das gerações 

futuras. Como qualquer outra tecnologia, a Tecnologia da Informação (TI), tornou-se uma 

grande responsável por contribuir com a degradação do meio ambiente, em resultado a
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produção e seu uso intenso. Baseado nos estudos realizados foi elaborado um movimento 

chamando de “TI Verde”, que busca através de pesquisas, políticas e técnicas, diminuir os 

efeitos prejudiciais ao meio ambiente. O presente estudo tem como objetivo demonstrar 

algumas práticas e equipamentos, que organizações que produzem ou utilizam tecnologia da 

informação podem fazer o uso em seu ambiente interno ou externo de produção. 

 Um dos equipamentos que podem ser utilizados, que faz parte do movimento 

“Verde” é o Thin Client, um computador cliente que acessa seus recursos que estão 

disponíveis em um servidor central da rede a qual está conectado. O servidor em que o Thin 

Client está conectado compartilha seus recursos através da rede, como processamento, 

memória RAM, armazenamento e etc. Há diversas formas de adotar a TI Verde dentro das 

organizações, como por exemplo, utilizando servidores virtualizados, logo com a 

virtualização torna-se possível ter a instância de vários servidores e aplicativos dentro de uma 

mesma máquina, gerando economia de energia elétrica, pois, só será uma máquina em 

funcionamento e não várias, economia de espaço, economia de recursos financeiros e etc. 

 Neste trabalho foi proposto a utilização de Thin Clients (Clientes magros), como 

alternativa aos computadores convencionais em ambiente corporativo, e foi demostrado como 

a utilização deste tipo de equipamento pode beneficiar o meio ambiente, contribuindo assim 

com a sustentabilidade do planeta, bem como as vantagens para as corporações que assim 

adotarem o uso dos mesmos. 

 Para a realização deste projeto, julgou-se necessário a realização de uma pesquisa 

bibliográfica, com a finalidade de apresentar alguns conceitos básicos para se ter um melhor 

entendimento sobre os assuntos tratados neste artigo. 

 Foi elaborada uma pesquisa qualitativa em 3 empresas, situadas na cidade de Balsas-

MA, onde foi aplicado um questionário com a finalidade de avaliar a quantidade de 

equipamentos e o grau de satisfação com o uso de Thin Clients nestas empresas.  

2. SUSTENTABILIDADE 

No começo da industrialização a sociedade em geral não se importava com a forma 

que as indústrias, empresas ou população exploravam a natureza em busca de recursos que 

necessitavam, porém, com a rápida expansão tecnológica em resultado a revolução industrial 

e científica, impulsionada pela sociedade capitalista, o planeta começou a sofrer uma 

degradação intensa, como poluição da terra, ar, exploração indiscriminada de recursos não 

renováveis e diversos outros fatores. (FERREIRA et al, 2010). 
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 Em resultado aos desastres ambientais e a repercussão dos fatos, a sociedade em 

geral se atentou para os acontecimentos, e logo começou a ocorrer debates e estudos para 

descobrir maneiras de reduzir a degradação do meio ambiente e a partir daí surgiu o tema 

sustentabilidade. 

 Segundo Pinto e Savoine (2011, p. 4)  

Existem diversas formas de conceituar esse tema, porém, para melhor compreensão 

elaborou-se um conceito que resume a tamanha responsabilidade do ser humano em 

contribuir com a sustentabilidade do planeta. Neste contexto, sustentabilidade é a 

capacidade do ser humano em compensar a natureza de tudo aquilo que é retirado 

para seu uso, tanto pessoal quanto empresarial. 

 Econômica, social e ambiental, são os pilares que compõe o conceito de 

sustentabilidade, esses devem interagir de forma holística para satisfazer o termo. Social trata 

da parte humana da sociedade em geral, que estão ou não envolvidos de forma direta, ocupa-

se com a qualidade do ambiente de trabalho para os funcionários, saúde do trabalhador e etc.; 

Econômica, são analisados como se dá a produção, distribuição ou consumo de serviços ou 

bens, o desenvolvimento econômico não pode ocorrer em resultado a um desequilíbrio 

ocorrido no ecossistema ao redor, ou por exemplo, através de uma concorrência desleal; 

Ambiental, trata-se da parte natural da sociedade ou entidade, são analisadas formas de 

amenizar os impactos ambientais oriundos de uma produção, ou compensar o que não é 

possível amenizar. (OLIVEIRA et al, 2012). 

 Gradativamente as organizações vão sendo pressionadas a aderir práticas 

sustentáveis na tentativa de diminuir os impactos ambientais, visto que essas práticas são bem 

vistas pela sociedade e com isso podendo gerar responsabilidade socioambiental e trazer 

competitividade e diferenciação no ramo em que atuam.  

3. TI VERDE 

 Após diversos debates sobre o assunto sustentabilidade, surgiu um conceito chamado 

TI Verde (Green IT4), um assunto relativamente novo e não muito conhecido pela população 

em geral, mas que está intrinsicamente ligado ao desenvolvimento sustentável e 

consequentemente, possui a mesma relevância. Segundo Pinto e Savoine (2011), TI Verde é 

um agrupamento de técnicas de fabricação e uso de tecnologias ecologicamente limpas, e que 

tem o intuito de causar o menor dano ambiental possível.  

TI Verde é uma coleção de práticas que devem ser adaptadas as necessidades de cada 

organização, ou seja, não há uma coleção certa ou errada de condutas admitidas por todas as 
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organizações, todavia, independentemente de como as práticas de TI Verde serão aplicadas, o 

objetivo geral sempre será o mesmo, que é procurar formas de fabricar, utilizar, e descartar 

artefatos computacionais e demais relacionados, de maneira a reduzir ao máximo os impactos 

causados no meio ambiente. (NETO E FAXINA, 2010). Toda organização que utiliza 

equipamentos tecnológicos, seja de maneira direta ou indireta em suas atividades internas ou 

externas de trabalho, são elegíveis para aplicação de práticas de TI Verde. 

De acordo com Lunardi et al. (2012), as práticas de TI Verde são distintas, 

dependendo exclusivamente da forma organizacional de cada negócio, sendo que antes de 

tudo é necessário fazer uma análise profunda em toda a estrutura organizacional, para que 

sejam aplicadas as práticas adequadas a cada tipo de negócio, e assim obter benfeitorias para a 

organização e principalmente para o ecossistema que é o maior estimulo para a aplicação da 

TI Verde.  

As organizações que optam por adotar práticas de TI Verde, além de contribuir com 

a sustentabilidade do planeta, acabam recebendo outros tipos de benefícios, como por 

exemplo, a geração de vantagem competitiva, logo, organizações que fazem o uso de TI 

Verde são bem vistas pela população e geralmente seus produtos ou serviços têm a 

preferência em relação aos concorrentes, desse modo, as organizações podem transformar 

assuntos socioambientais em oportunidades de negócios. 

Este artigo tem como objetivo apresentar algumas tecnologias que as organizações 

que possuem infraestruturas de TI, possam utilizar para obterem responsabilidade 

socioambiental e consequentemente consigam os benefícios que as mesmas possam oferecer.   

3.1. Tecnologias que se enquadram na categoria ti verde 

 A Tecnologia da Informação (TI) faz parte do cotidiano da maioria das organizações 

dos mais diferentes ramos e dimensões, a TI passou a ser uma grande e crescente contribuinte 

para a degradação do meio ambiente. (SALLES et al, 2013). A gerência eficiente da 

tecnologia da informação pode colaborar para que as organizações possam reduzir os danos 

causados no meio ambiente e há diversas formas de se conseguir tal ato, seja pela aquisição de 

equipamentos mais eficientes ou por práticas internas ou externas nas empresas. (LUNARDI, 

2013). 

Existem diversas práticas de TI Verde que podem ser utilizadas pelas organizações, 

práticas de TI são baseadas nos pilares econômico, social e ambiental do conceito da 
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sustentabilidade. Abaixo são demostradas algumas práticas que organizações podem adquirir 

em seus ambientes internos, e seus respectivos pilares da sustentabilidade atingidos. 

Virtualização de Servidores: Quando uma organização opta por virtualizar vários 

servidores menores, em alguns poucos de maior capacidade, de imediato, a organização 

diminui seu consumo de energia elétrica e refrigeração, por consequência da quantidade de 

máquinas físicas ser menor, logo os pilares ambiental e econômico serão atingidos. Ambiental 

devido a redução do consumo de energia elétrica, segundo o Atlas de energia elétrica do 

Brasil (2012), 90% da energia produzida no Brasil origina-se da geração através de usinas 

hidrelétricas, a economia de energia ajuda no manejo do ciclo hidrológico brasileiro. 

Econômico, pois ao poupar energia elétrica, a empresa consegue diminuir seus custos 

financeiros em contas de energia e diminuir o preço final de produtos ou serviços.  

Digitalização de documentos: Empresas que adotam a prática de digitalizar 

documentos conseguem atingir os pilares econômico e ambiental da sustentabilidade. 

Econômico, porque empresas que digitalizam documentos reduzem o consumo de papel, 

desse modo as empresas economizam custo com a aquisição do mesmo. Ambiental, pois ao 

reduzir o consumo de papel, consequentemente ajudam a reduzir o número de árvores 

cortadas para a produção de papel. 

Thin Client: são alternativas aos computadores convencionais, é possível atingir os 

pilares econômico e ambiental da sustentabilidade fazendo o uso desse tipo de equipamento. 

Ambiental, porque são equipamentos que economizam bastante energia em relação aos 

computadores tradicionais, de acordo com Oliveira et al (2011), um Thin Client consome em 

média 8,9 % menos que um computador pessoal (Desktop), Thin Client gastam menos 

materiais físicos na sua fabricação e consequentemente seu descarte agride menos o meio 

ambiente em relação ao descarte de um computador convencional. 

Acima estão descritas apenas algumas práticas/equipamentos que podem ser 

utilizados pelas organizações, como já mencionado, TI Verde é um conjunto de práticas que 

devem ser adaptadas dependendo exclusivamente do perfil de cada empresa, foram descritas 

algumas práticas relativamente simples, porém relevantes e que podem vir a ser adotadas nas 

mais diversas organizações, e que contribui vigorosamente com o movimento “Ti Verde”. 

Neste presente artigo o foco foi em apenas em uma dessas tecnologias, os computadores 

alternativos aos computadores tradicionais (Desktop / Notebook).  
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Dependendo da necessidade da organização, Thin Clients podem ser utilizados como 

alternativa aos computadores tradicionais, no próximo tópico será tratado sobre o 

funcionamento e alguns dos benefícios que o mesmo pode trazer as organizações. 

4. THIN CLIENTS 

 Na popularização da computação, os fabricantes de computadores perceberam que 

muitas organizações utilizavam computadores convencionais (desktop), como se fossem 

terminais burros, ou seja, grande parte do processamento e do armazenamento eram feitos em 

um servidor central e o computador que estava conectado ao servidor em questão, estava 

servindo apenas como dispositivo de entrada e saída de dados.  

Figura 01 – Thin Client HP série t530 

 
Fonte: www8.hp.com.br, 2017. 

 Na Figura 01 é demostrado uma modelo de Thin Client da marca HP, um aspecto 

notável neste equipamento é a sua dimensão de 3,5 x 20 x 20 cm e pesando apenas 0.96 kg, 

este equipamento torna-se ideal para empresas que contém um parque computacional de 

médio a grande porte, outro destaque do mesmo é a sua certificação ENEGY STAR5, 

comprovando sua eficiência energética.  

 Segundo Silva (2014), Thin Clients são dispositivos que tem como característica 

principal a arquitetura simples e apresentam o mínimo de Hardware e Software possíveis, tem 

seus recursos bastante limitados e geralmente as aplicações que acessam são processadas e 

armazenadas em um servidor central que é acessado através de uma rede de computadores, 

arquitetura conhecida como cliente-servidor.   

                                                           
5 ENERGY STAR – é o símbolo de confiança, apoiado pelo governo para a eficiência ajudando a economizar 

dinheiro e proteger o meio ambiente por meio de produtos e práticas de eficiência energética. 
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 A Figura 02 apresenta a arquitetura de uma rede local que utiliza thin clients como 

terminais de trabalho, o servidor provê todos os recursos necessários para o funcionamento, os 

periféricos de entrada e saída como teclado, mouse e monitor são dispositivos locais do 

terminal usados na comunicação do usuário com o sistema que está sendo executado no 

Servidor, e o usuário tem a sensação de estar utilizando um computador independente. 

Figura 02 – Arquitetura de uma rede que utiliza Thin Clients 

 
Fonte: www.thinclientbrasil.com, 2017.  

 Thin Clients são uma ótima alternativa a computadores tradicionais para uso 

corporativo e para a realização de atividades rotineiras e específicas, ou seja, para acessar um 

determinado software especifico no servidor: planilhas eletrônicas, acesso à internet e etc.  

De acordo com Barnabé et al (2010, p. 65) 

Soluções Thin Client focam a segurança, economia, praticidade e robustez. Em caso 

de queima de uma unidade, basta substitui-la, sem a necessidade de instalar ou 

configurar aplicativos, antivírus, diretivas e restaurar arquivos. Não possui 

ventoinhas e consome pouca energia, portanto, não precisa de refrigeração rígida 

externa ou de dispositivos de condicionamento elétrico. Normalmente possuem um 

boot rápido – em torno de 40 segundos – e a responsabilidade dos aplicativos e 

arquivos ficam a cargo, exclusivamente, do administrador da rede.  

 Como os Thin Clients são para uso de aplicações especificas que estão executando no 

lado servidor, isso impede os usuários de fazer seu uso para recreação, logo, as regras de 

segurança são aplicadas no lado servidor e geralmente os Thin Clients por padrão, não 

aceitam instalação de software diretamente no dispositivo e nem aceitam a leitura de 

dispositivos USB (Universal Serial Bus) por padrão, aumentando assim a sua segurança.  

4.1 Motivações para utilização de Thin Clients 

 Os recursos computacionais de um computador tradicional na maioria das vezes não 

são totalmente aproveitados quando são utilizados como terminais burros em corporações, ou 

seja, estão apenas acessando algum software que se encontra no servidor em que o mesmo 

está conectado. Os Thin Clients foram criados com intuito de ser uma alternativa aos 
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computadores tradicionais, tendo como principal objetivo diminuir o tempo de ociosidade e 

utilizar da melhor maneira possível seus recursos computacionais. 

 Para Freitas (2017), os Thin Clients apresentam diversos benefícios em relação aos 

computadores pessoais, alguns desses benefícios são: Consumo de energia elétrica, 

normalmente um PC (Personal Computer) gasta em média 90W de energia, contra os 14W de 

um Thin Client, uma diferença considerável, somando ao fato deste tipo de equipamento 

produzir menos calor do que um Desktop, o que contribui com a economia de ar 

condicionado; Instalação simples, normalmente só é preciso instalar o software do dispositivo 

no servidor da rede e atribuir um endereço de IP6 (Internet protocol) para o dispositivo em 

questão; Administração centralizada, todas as políticas de segurança, bem como 

processamento e armazenamento são feitos em um servidor central, facilitando a gerência e 

monitoramento do parque de Thin Clients. 

 Além de vários benefícios que a utilização de Thin Clients pode trazer, a organização 

que utiliza este recurso, ajuda no desenvolvimento sustentável do planeta e com isso a 

empresa passa a ser bem vista na sociedade e trazendo assim mais competitividade e obtendo 

sua responsabilidade socioambiental. 

Figura 03 – Comparativo de custos entre solução convencional e solução Thin Client 

 
Fonte: www.thinclientbrasil.com, 2017. 

 A Figura 03, mostra um comparativo entre as soluções convencionais (computadores 

convencionais) e soluções Thin Clients, o gráfico demonstra que os custos com a solução 

Thin Client são bem menores em relação a solução convencional, o que torna este tipo de 

                                                           
6 IP – (internet protocol), protocolo de internet 
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equipamento uma ótima solução para empresas que possuem um parque computacional de 

médio a grande porte.  

5. ARQUITETURA CLIENTE - SERVIDOR 

 O modelo computacional cliente-servidor é um tipo de arquitetura onde existe um 

servidor, geralmente um computador com alta capacidade de processamento e 

armazenamento, nessa máquina concentra todos os serviços que serão acessados por 

computadores com baixa capacidade de armazenamento e processamento, denominados 

clientes ou terminais. 

Figura 04 – Modelo de funcionamento da arquitetura Cliente - Servidor 

 
Fonte: pplware.sapo.ptservidor, 2017. 

 Quando os computadores clientes necessitam realizar uma operação, enviam uma 

requisição para o servidor através de uma rede de computadores e o servidor retorna os 

serviços solicitados ao mesmo. (CCM, 2017).  Na Figura 04, O cliente faz uma requisição 

para o servidor na rede através do seu endereço IP e porta que identifica um serviço especifico 

no servidor em questão, logo após o mesmo responde com o serviço no endereço e porta do 

cliente.  

 De acordo com Oliveira et al. (2011, p. 3) 

Uma vez que o Servidor é o único computador da rede que armazena os dados e que 

nenhuma informação é guardada no Cliente, pode-se definir que a Arquitetura 

Cliente-Servidor apresenta um único ponto crítico no sistema. Para uma análise de 

Segurança da Informação, tal característica é positiva. Isto se deve ao fato de que a 

rigorosidade para proteger o sistema estará confinada a uma única entidade, ao invés 

de todos os terminais da rede (Clientes). 

 

 Neste contexto, quando se preserva a segurança do computador central, no caso o 

Servidor, naturalmente todos os terminais que estão interligados a ele através da rede 

naturalmente estarão protegidos e consequentemente diminuindo os pontos críticos da rede, 

esse é um dos motivos da popularidade deste tipo de modelo computacional. Os depósitos de 

dados neste tipo de arquitetura ficam no servidor da rede, geralmente as máquinas clientes não 
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necessitam de muitos recursos computacionais e os computadores que se comunicam com a 

redes não necessitam de ser por exemplo do mesmo fabricante, o mais importante neste tipo 

de arquitetura são os protocolos utilizados na comunicação em rede, que normalmente é o 

mais importante.  

6. RASPBERRY PI COMO ALTERNATIVA AO THIN CLIENT PARA ACESSAR 

APLICAÇOES WEB 

 Com o crescimento do uso de SaaS7, o Raspberry PI se tornou uma alternativa aos 

Thin Clients, pois geralmente para fazer acesso a esses tipos de aplicativos, só é necessário 

utilizar um navegador web e para o uso deste recurso, o Raspberry pode ser uma solução 

viável para as organizações.  

 De acordo com Lyons (2015), Raspberry Pi é um computador completo do tamanho 

aproximado de um cartão de crédito, o mesmo possui entradas USB (Universal Serial Bus), 

onde é possível conectar os periféricos de entrada e saída de dados e possui ainda uma saída 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) onde é possível ligar o dispositivo em 

monitores, projetores, televisões e etc. O Raspberry Pi pode desempenhar diversas 

funcionalidades que computadores comuns desempenham, como por exemplo: usar 

ferramentas de escritório (editores de texto, planilhas e etc.), Jogos, reproduzir vídeos em alta 

definição e etc.  

Figura 05 – Raspberry Pi 3 model b 

 
Fonte: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/, 2017. 

 O Raspberry Pi foi criado pela Raspberry PI Foundation em fevereiro de 2012, 

originalmente foi criado com o intuito de ensinar Ciência da Computação básica em escolas e 

universidades do Reino Unido. Inicialmente foram lançados dois modelos, chamados de 

Raspberry Pi modelo A e modelo B respectivamente, os produtos ficaram muito populares 

devido ao seu preço em torno de U$ 25 – U$ 35, e várias comunidades foram criadas e 

                                                           
7 SaaS (Software como serviço) – possibilita aos usuários se conectar e usar aplicativos baseados na nuvem pela 
internet.   
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diversos projetos foram lançados para o mesmo, devido ao produto ser durável e eficiente. O 

Raspberry Pi foi um sucesso tão grande que em fevereiro de 2014, a Raspberry PI Foundation 

relatou que foi vendido mais de 4,5 milhões de dispositivos, logo após o lançamento dos 

modelos A + e B + respectivamente. (LYONS, 2015). 

6.1 Versões do Raspberry Pi 

 Com o lançamento da primeira versão do Raspberry Pi e o sucesso das vendas, várias 

outras versões foram lançadas, na tabela 02 são demostradas algumas versões disponíveis 

atualmente no site oficial do Raspberry Pi (www.raspberrypi.org). 

Tabela 01 – Algumas versões disponíveis do Raspberry PI  

Modelo Características principais 

 

 

Raspberry Pi zero 

- Processador de único núcleo, 1 GHz 

- Memória RAM  512 MB DDR2 

- Saída mini – HDMI e entrada micro USB  

- Porta GPIO de 40 pinos 

- Conector de áudio e vídeo  

- Dimensão 65mm x 30mm x 5mm 

 

 

Raspberry Pi 1 modelo A + 

- Processador de único núcleo, 700 MHz 

- Memória RAM  512 MB 

- Saída – HDMI e 1 porta USB 2.0  

- Conector de áudio e vídeo  

- Porta GPIO de 40 pinos 

- Dimensão 60 x 56 x 10mm 

 

 

Raspberry Pi 2 modelo B  

- Processador de 4 núcleos, 900 MHz 

- Memória RAM  1 GB 

- Saída mini – HDMI e 4 x portas USB 2.0  

- Conector de áudio e vídeo  

- Porta GPIO de 40 pinos 

 

 

Raspberry Pi 3 modelo B 

- Processador de 4 núcleos, 1.2 GHz 

- Memória RAM  1 GB 

- Saída – HDMI e 4 x portas USB 2.0  

- Conector de áudio e vídeo  

- Porta GPIO de 40 pinos 

Fonte: www.raspberrypi.org, 2017. 
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 Como demostrada na Tabela 01, existem vários modelos disponíveis no site oficial 

da fabricante, vale ressaltar, no entanto, que para o Brasil não está disponível a compra 

através do site oficial, porém existem vários sites de terceiros que é possível realizar a compra 

pelo Brasil.  

 Atualmente existem vários projetos para o Raspberry Pi, desde voltados para 

educação até automação industrial. O uso de Raspberry Pi como Thin Client está começando a 

se tornar uma realidade, pois, existem diversos sistemas ERP8 que funcionam de maneira 

totalmente online, esses tipos de sistemas só necessitam de um browser9, logo, todos os dados 

armazenados e a aplicações executadas são em um, ou vários servidores distribuídos na 

internet, tornando o uso de Raspberry Pi uma ótima alternativa aos computadores ou Thin 

Clients convencionais para a execução desse tipo de aplicação, pois, os requisitos 

computacionais para execução desse tipo de aplicação são mínimos. 

7. PESQUISA DE CAMPO  

 Após a abordagem sobre os conceitos que levaram o entendimento acerca da 

importância da utilização de Thin Client nas empresas, esta etapa irá demonstrar os resultados 

dos estudos de caso onde foram realizadas aplicações de um questionário com os responsáveis 

na área de TI de 3 empresas situadas na cidade de Balsas-MA. O questionário (conforme 

anexo 1), tem o intuito de descobrir se as empresas que utilizam Thin Clients em seu ambiente 

corporativo, estão satisfeitas com o mesmo.  

 Primeiramente foi realizada a identificação de empresas que utilizassem 

equipamentos Thin Client em seu cotidiano na cidade de Balsas – MA, foram identificadas 3 

empresas de pequeno e médio porte, a próxima etapa foi a elaboração de um questionário 

semiestruturado que tinha como objetivo verificar a quantidade de equipamentos e o grau de 

satisfação em relação ao uso de Thin Client nestas empresas. Além da aplicação do 

questionário, houve uma entrevista com os gestores das empresas analisadas, para se ter um 

melhor entendimento do ponto de vista dos gestores de TI em relação ao uso desses 

equipamentos em cada empresa. Segundo Godoy. (1995, p.62)” A pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental”.  

Neste projeto foi realizada uma pesquisa do tipo qualitativa para tentar ter um melhor 

entendimento do cenário do problema. 

                                                           
8 ERP – (enterprise resource planning), planejamento de recursos empresariais, a meta de um software ERP é 
integrar vários softwares em um só. 
9 Browser -  é um programa desenvolvido para permitir a navegação pela web. 
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 As visitas as empresas ocorreram na mesma data, dia 19 de setembro de 2017 às 

08:00 na empresa 01, às 09:10 na empresa 02 e às 11:00 na empresa 03.  

7.1 Empresa 01 

 A empresa 01 que está localizada na cidade de Balsas-MA, atua no ramo de venda de 

medicamentos e cosméticos. A mesma possui uma filial com o mesmo porte que também está 

localizada na mesma cidade. Nessa empresa foi aplicado o questionário (conforme anexo 01) 

e também houve um debate com o responsável pela gestão de TI da empresa. Segundo o 

entrevistado, a empresa possui mais de 5 equipamentos em seu ambiente interno de produção 

e conta com mais de 3 anos de implantação, o uso desses equipamentos geraram algumas 

reduções de custo para empresa, dentre as reduções o mesmo citou a economia de energia 

elétrica em relação aos computadores convencionais e custos como manutenção, os Thin 

Clients são equipamentos que não causa muitos defeitos e além disso são equipamentos muito 

simples de configurar em uma rede de computadores. 

 

Figura 06 – Thin Clients na empresa 1 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 A empresa 01 utiliza os equipamentos Thin Clients como terminais de venda no 

balcão de atendimento para atender a operações rotineiras e relativamente simples, estes 

equipamentos se mostraram uma alternativa viável em relação aos computadores 

convencionais, na figura 06 mostra os equipamentos instalados na traseira dos monitores de 

vídeo, um benefício notável da imagem é a economia de espaço que este equipamento pode 

proporcionar, logo a empresa 01 possui um espaço limitado devido à grande quantidade de 

mercadorias que estão por toda parte.  Nessa empresa o gestor de TI aprovou tanto o uso dos 

equipamentos em seu ambiente interno, que o mesmo até a data da entrevista citou que 
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estavam em planejamento para a substituição dos equipamentos após mais de 3 anos de 

implantação, esse fato demonstra outra característica do equipamento que é a sua 

durabilidade.  

7.2 Empresa 02 

 A empresa 2 atua no segmento de impressões e computação gráfica, a mesma conta 

com apenas 1 equipamento Thin Client em seu parque computacional, segundo o gerente de 

TI este equipamento ainda está em testes. De acordo com o questionário aplicado (conforme 

anexo 1), apesar da empresa possuir apenas um equipamento, o mesmo teve o desempenho 

considerado satisfatório para exercer as atividades a que lhe foram requeridas e para algumas 

atividades a empresa considerou viável a substituição de computadores de mesa (Desktop) por 

Thin Clients.  

 Um dos fatos importante é a questão dos testes antes da implantação em massa de 

qualquer tipo de equipamento em parque computacional, é necessária uma análise profunda 

para não fazer um investimento errado, os Thin Clients são equipamentos que apresentam 

diversas vantagens, porém não são todos os ambientes que estes equipamentos vão ter um 

desempenho satisfatório. Um exemplo seria tentar utilizar este tipo de equipamento para 

trabalhar com edição ou processamento de imagens, provavelmente o mesmo não iria 

funcionar para este propósito, pelo fato de possuírem recursos computacionais mínimos e 

serem dependentes de servidores.  

 Na empresa 02 o gerente de TI está planejando adquirir mais equipamentos para 

colocar em funcionamento em alguns setores da empresa onde são realizadas atividades 

simples e rotineiras, como por exemplo agendamento de serviços. O gerente de TI ao adquirir 

somente um equipamento para testes na empresa, o mesmo conseguiu diminuir o risco na 

implantação, pois ao colocar somente um equipamento em funcionamento, pode analisar se o 

mesmo atendeu as necessidades e avaliar a necessidade de quantos mais deve adquirir e quais 

serão os setores onde os mesmos ficaram.  

7.3 Empresa 03 

 A empresa 03 opera no campo da contabilidade na cidade de Balsas-MA, a mesma 

conta atualmente com 3 equipamentos Thin Clients em seu parque computacional, segundo o 

questionário (conforme anexo 01) respondido pela gestora de TI, e um debate no dia da visita 

na empresa, a gestora citou que os equipamento não possuem um desempenho satisfatório 

para atender as atividades a qual foram requeridas, ao questionar sobre o porque da empresa 
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não aprovar o uso dos equipamentos, a gestora respondeu que os equipamentos são lento para 

rodar a aplicação que a empresa utiliza, citou ainda que a lentidão se dar quando existe um 

pessoa operando o computador a qual os Thin Clients estão conectados, a partir desse ponto 

foi notado que a empresa não utiliza um servidor dedicado para conectar os Thin Clients, por 

isso o motivo da lentidão dos equipamentos. Esse fato pode ser considerado um erro de 

implantação, como já foi mencionado, Thin Clients são equipamentos que utilizam os 

recursos computacionais do servidor a qual o mesmo está conectado, ou seja, se o servidor 

não tiver poder computacional suficiente para atender a demanda dos Thin Clients, esses 

equipamentos operaram na capacidade que o servidor conseguirá disponibilizar.  

Figura 7 – Thin Clients na empresa 3 

 

Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 Na empresa 03 foi possível notar que antes da instalação de qualquer equipamento de 

TI em parques computacionais, é necessário um estudo detalhado para que se obtenham o 

sucesso, o problema da insatisfação na empresa 03 poderia ser resolvido seguindo o exemplo 

da empresa 02 que ao utilizar apenas 1 equipamento para testes conseguiu diminuir seus 

riscos de rejeição consideravelmente. Na empresa 03 o problema da lentidão na execução dos 

softwares em Thin Clients pode ser contornado através da instalação de um servidor dedicado 

aos Thin Clients, logo o computador em que os Thin Clients estão conectados são 

computadores comum (Desktop) e não possuem poder computacional para suprir as 

necessidades dos Thin Clients necessitam, e além disso os computadores que suprem os 

equipamentos são utilizados como terminais de trabalhos pelos funcionários da empresa 03, 

consumindo mais ainda o pouco poder computacionais disponíveis nesses computadores.  

 A utilização de Thin Clients pode ser viável aos computadores convencionais se 

utilizado para atividades rotineiras, como por exemplo, aplicações de vendas de produtos, 

terminais de consulta de estoque dentre outros. Os tipos de empresas candidatas a esses tipos 



16 
 

de equipamentos são farmácias, supermercados ou quaisquer empresas que necessitem tem 

muitos equipamentos para utilizar como terminais de atendimento. 

7.4  Compativo de respostas do questionário 

 Após discursões acerca das visitas realizadas nas empresas aqui citadas, nesse tópico 

será demonstrado alguns gráficos para fins de comparação de algumas respostas colhidas nos 

questionários respondidos.   

Gráfico 01 – Gráfico demonstrado a satisfação do uso dos Thin Clients 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 No gráfico 01 mostra o grau de satisfação em relação ao uso de Thin Clients nas 

empresas pesquisadas, das três, apenas a empresa 03 que respondeu a opção “pouco 

satisfeito” no questionário (conforme em anexo 01), um dos fatores que pode ter sido a causa 

da insatisfação no uso dos equipamentos, já foi discutido no tópico 7.3. As demais respostas 

das empresas 01 e 02 respectivamente foram “Satisfeito”, as duas repostas correspondem a 

67% no gráfico 01.  

Gráfico 02 – Se é viável a substituição de Desktops por Thin Clients 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 
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 As empresas 01 e 02 correspondem a 67% no gráfico 02, e acham viável a 

substituição de computadores tradicionais (Desktop ou Notebook) para as soluções Thin 

Clients, apenas a empresa 03 respondeu não achou viável a substituição pelos equipamentos 

alternativos. 

 Após a análise das respostas coletadas nas empresas visitadas, debates que ocorreram 

e pesquisas, foi possível verificar algumas vantagens que os Thin Clients podem trazer as 

organizações que fizerem seu uso. Como já citado, os mesmos podem oferecer diversos 

benefícios, na Tabela 02 são demostradas algumas significativas. 

 

Tabela 02 – Algumas vantagens da utilização de Thin Clients em relação a computadores tradicionais. 
Característica Descrição 

 

 

Capacidade de expansão 

Quando um Thin Client é ingressado no 

parque computacional, só é preciso conectar 

o mesmo a rede e geralmente a configuração 

é fácil e simples. THINCLIENTBRASIL, 

2017). 

 

 

Melhor aproveitamento de espaço 

Thin Clients ocupam pouco espaço em 

relação aos computadores convencionais 

(Desktop e Notebook), podendo ser acoplado 

até mesmo na traseira de monitores de 

vídeo. (THINCLIENTBRASIL, 2017). 

 

 

Aplicações WEB Service 

Aplicativos que rodam em navegadores são 

ótimos em Thin Client, pois, não necessitam 

de muitos recursos computacionais. 

(FREITAS, 2017). 

 

 

 

Aplicações especificas 

Thin Clients são dispositivos ideais para o 

uso de aplicativos específicos que executam 

no lado servidor, como por exemplo, 

planilhas eletrônicas, gerenciador de 

arquivos, navegadores e etc. 

(THINCLIENTBRASIL, 2017). 

 

 

Depreciação reduzida 

Thin Clients não necessitam de atualização 

de peças e softwares com muita frequência, 

ao contrário de computadores tradicionais. 
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(THINCLIENTBRASIL, 2017). 

 

Fonte: Próprio autor, 2017. 

 Na tabela 02, foram descritos apenas alguns benefícios que soluções Thin Clients 

podem oferecer, estes tipos de equipamentos devem ser avaliados para a implantação em 

parques computacionais, logo, além dos benefícios citados, ao mesmo tempo o seu uso 

contribui para o movimento “TI Verde”.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Com essa pesquisa foi possível demonstrar alguns conceitos sobre TI Verde e 

sustentabilidade que é a base do mesmo, esses dos conceitos apesar de muito discutido no 

meio corporativo e acadêmico, não é amplamente conhecido pelo público em geral. Alguns 

equipamentos e práticas de TI verde foram exibidas bem como os benefícios que a utilização 

dos mesmos pode trazer para a empresa que empregar as mesmas em seu ambiente interno ou 

externo de produção. Cada empresa deve analisar seu próprio cenário para se chegar à 

conclusão de quais são as melhores práticas de ti que se enquadram melhor na empresa em 

questão. 

 Thin Client, são ótimos equipamentos para a realização de tarefas especificas que são 

executadas no servidor a qual o equipamento em questão está conectado, os mesmos são 

equipamentos que tem um custo menor em relação aos computadores convencionais, além da 

durabilidade e economia de energia elétrica. Para o sucesso na implantação deste tipo de 

equipamento é necessário um planejamento para se chegar a conclusão se o equipamento 

atende as necessidades da empresa. 

 Foi realizada uma pesquisa do tipo qualitativa em 3 empresas situadas na cidade de 

Balsas-MA, onde nas mesmas foram aplicados questionários semiestruturados e também 

ocorreram debates para enriquecer o ponto de vista do autor. Foi possível verificar o 

funcionamento de Thin Clients em ambientes reais e assim verificar a opinião dos gestores de 

TI em relação ao uso desse tipo de equipamento. Com o exemplo da empresa 03, podemos 

comprovar que o mau planejamento na implantação de Thin Clients, os mesmos podem 

acabar não atendendo as necessidades da empresa e gerando assim uma insatisfação no uso 

deste tipo de equipamento. 

 Os resultados da pesquisa juntamente com a análise dos dados colhidos nas empresas 

visitadas, foram satisfatórios, nos resultados as empresas 01 e 02 tiveram bons resultados, 
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apenas a empresa 03 que não teve seu uso aprovado, mas com planejamento é possível 

diminuir o risco de implantação de qualquer equipamento de TI nas organizações.    
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ANEXOS 

Anexo 1 

Anexo 1- Questionário aplicado na pesquisa de campo 

 

Fonte: Próprio autor, 2017. 
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