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Pesquisa do Forrester Research, publicada no Los Angeles Times, feita com 5 mil americanos 
adultos mostra que o mercado eco-friendly já é realidade no mundo dos eletrônicos e da 
tecnologia. Cerca de 12% dos pesquisados aceitariam pagar mais por um produto que fosse 
ecologicamente correto.  
 
Esses consumidores gostariam de ver nas prateleiras e nos sites de e-commerce TVs e 
computadores que gastam menos energia, por exemplo, de marcas que se mostram 
efetivamente adeptas dos negócios sustentáveis. Só que isso ainda é apenas um desejo dessas 
pessoas, mesmo em um mercado amadurecido e cheio de concorrência como o americano. 
 
O mercado de consumidores prontos a terem suas mentes conquistadas por produtos 
eletrônicos ecológicos bate em 25 milhões de americanos.  
 
Muitos deles esperam que a indústria de tecnologia e home appliances entregue a eles algo 
como o carro hibrido Prius, da Toyota. “Eu não digo que esse segmento deva se tornar 
inteiramente verde, só acho que 12% é um mercado interessante para se agarrar”, diz o 
analista Christopher Mines, do Forrester Research, à reportagem do LA Times. 
 
Na realidade, essa indústria não está na estaca zero nesse quesito. Companhias como a 
Toshiba e a HP têm programas de reciclagem e controle dos materiais tóxicos na linha de 
produção, mas ainda não trabalharam esse marketing para o mercado. 
 
Confusões de termos 
 
Outra pesquisa, da EcoAlign, sobre a compreensão de termos vindos dessa tendência ecológica 
pode explicar esse cuidado das empresas de tecnologia. Por exemplo, 41% de 1.000 
pesquisados disseram não saber o que significa “demand response”, mas o acharam 
“autoritário”. O termo se refere a processos de controle e entrega da indústria de energia para 
reduzir desperdícios em seus consumidores. No entanto, 86% definiram corretamente “clean 
energy” como uma fonte renovável e não-poluente. 
 
Parece que o consumidor mediano está a espera de uma marca líder que entregue produtos 
que ele perceba como eco-friendly e também de alguém que o ensine a lidar com esse novo 
mundo sustentável. 
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