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Sony Ericsson e Acer acabam de apresentar celulares e laptops mais ecológicos. Acessórios 
também ficam mais verdes 
 
Muita autonomia, design bacana, grande capacidade de armazenamento, bons processadores e 
ainda ecologicamente correto. A preocupação das fabricantes de aparelhos eletrônicos em 
fazer produtos cada vez mais verdes veio para ficar. Se antes, além dos componentes óbvios 
de um computador ou celular, o que interessava era uma aparência moderna e útil, agora 
acrescentam-se a estes requisitos o baixo consumo de energia, o uso de materiais reciclados e 
o carregamento com energia solar. A Acer, por exemplo, anunciou nesta semana o lançamento 
de um novo laptop, o Aspire, feito sem materiais com PVC, para reduzir o risco de 
contaminação do meio ambiente pelo descarte inadequado de bens eletrônicos. 
 
Também a Sony Ericsson, que tem aparelhos amigos do meio ambiente em seu portfólio, 
apresentou dois celulares verdes na última semana, o Elm e o Hazel. Os equipamentos desta 
linha têm algumas características que procuram reduzir a emissão de dióxido de carbono, além 
de utilizar plásticos reciclados em suas peças e ter carregadores com baixo consumo de 
energia. O Elm será lançado, na Europa, ainda no primeiro trimestre deste ano. O Hazel 
chegará às lojas até julho. 
 
Desperdício 
 
A preocupação da indústria não surge apenas do interesse dos consumidores por produtos 
menos poluentes. O Programa Ambiental das Nações Unidas estima que entre 20 milhões e 50 
milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidos por ano em todo o mundo. 
 
De acordo com um estudo da McAfee, fabricante de softwares de proteção para computadores, 
a energia desperdiçada com todos os 'spams' enviados no mundo durante um ano seria 
suficiente para alimentar 2,4 milhões de casas nos Estados Unidos. 
 
Além da utilização de materiais reciclados e de baixo consumo no carregamento dos produtos, 
os fabricantes começam a ser cada vez mais inventivos. A Treehuger, por exemplo, tem uma 
linha completa de fones de ouvido, mouses e monitores feitos com bambu, evitando o plástico. 
Além de originais, os produtos ajudam a alertar as pessoas sobre a importância do consumo 
consciente, diz a empresa. 
 
De carona 
 
Além dos computadores, celulares e outras traquitanas eletrônicas, os softwares começam a 
entrar na onda da sustentabilidade. Vários aplicativos estão sendo criados para estimular o uso 
de aparelhos mais ecológicos, especialmente os relacionados com os carros elétricos. O Volt, 
carro elétrico da General Motors, por exemplo, tem um programa que lembra ao motorista o 
momento de recarregar as baterias. 
 
Os carros elétricos, aliás, também devem entrar na lista dos objetos sustentáveis de desejo. A 
aliança Renault Nissan foi a primeira a apresentar um modelo elétrico em 2008. Mas os carros 
só começam a circular neste ano. A Renault, até dezembro, passará a vender seus quatro 
modelos com emissão zero de poluentes. A Nissan tem o Leaf para oferecer. 
 
O Volt, da General Motors, é um híbrido: um carro que tem dois motores — um elétrico e um a 
combustão, que serve apenas para gerar energia elétrica. Mas estes não são os únicos 
fabricantes que prometem carros elétricos para breve. Mercedes, Audi, Volkswagen, Mitsubishi, 
BMW, Ford e muitos outros revelaram seus protótipos ecologicamente corretos nos últimos 
meses. 
 



 

 
 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 28-29. 


