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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo expor colocações a respeito da obsolescência programada, uma prática de
estímulo ao consumo que vem sendo utilizada cada vez mais para movimentar a economia. Serão analisados seus
impactos no meio ambiente, e sua relação com o sistema econômico da atualidade. Por meio do método teórico, e de
pesquisa em obras doutrinárias, artigos científicos e legislação nacional, busca-se a fomentação de debates sobre o
assunto, para que seja oportunizada a apresentação de possíveis soluções, para os problemas causados por esse
instituto.

PALAVRAS-CHAVE: Consumismo; desenvolvimento sustentável; relações de consumo.

1 INTRODUÇÃO

A obsolescência programada é um instituo que tem por finalidade acelerar o descarte de um
produto para que posso ser consumido um produto novo ou uma cópia do mesmo, em um período
de  tempo  menor  do  que  seria  necessário,  ou  seja,  é  um  estímulo  ao  descarte  precoce.
(PACKARD,1965).

Esse  descarte  é  instigado  no  consumidor  por  meio  de  diversos  tipos  de  obsolescência,
podendo ser essa de função, de qualidade e de desejabilidade. Está última é quando o consumidor
perde o interesse pelo produto que adquiriu, não porque esse já não lhe é mais útil, mas, sim, por se
sentir desconfortável de possuir um modelo mais antigo, ultrapassado por modelos mais novos, que
não apresentam, necessariamente, avanços tecnológicos ou simplesmente um aspecto diferenciado.

Quando a obsolescência é de função, um novo produto é apresentado, esse apresenta um
desempenho melhorado, em relação ao antigo, tornando-o ultrapassado. Já na obsolescência de
qualidade, o produto é feito para tenha uma durabilidade menor, reduzida, para que em um menor
tempo se consuma mais (PACKARD,1965)

Essa é uma prática que surgiu com a Revolução Industrial, quando a produção em massa se
iniciou e os consumidores não estavam preparados para conseguir consumir em uma quantidade
que  saciasse  o  volume  da  produção  das  máquinas,  fazendo  com  que  novas  medidas  que
estimulassem o consumo precisassem ser criadas. Começou-se, a partir desde ponto, a busca pela
conversão do consumo por necessidade em um consumo voltado a pura diversão. Nesse período a
obsolescência  em  razão  da  desejabilidade  é  mais  vista,  os  produtos  tinhas  vários  designers
diferentes, mas pouca inovação, porém a qualidade ainda era algo almejado. 

O cenário  começou a mudar,  em 1929,  quando ocorreu a grande recessão nos Estados
Unidos,  e  a obsolescência foi  apresentada como alternativa para recuperar  a  economia,  com o
diferencial de que em vez de se apresentar novas opções do mesmo produto ao consumidor, devia-
se  diminuir  a  vida  útil  desses,  torná-los  menos  resistentes  para  que  o  consumidor  tivesse que
consumir em maiores quantidades em um tempo menor. Começou a ser implantada a obsolescência
por qualidade. 

Uma das primeiras vítimas, desse instituto, foi a lâmpada elétrica, que inicialmente tinha a
duração de 2.500 horas de uso, mas com o tempo, os mesmos fabricantes produziam lâmpadas
com uma duração de menos de 1.500 horas. Essa redução ocorreu devido a formação de um dos
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primeiros  cartéis  mundiais,  o  Phoebus,  que  buscava  o  aumento  de  capital,  estabelecendo  até
mesmo multa para os fabricantes que não seguissem o padrão de produção estabelecido por eles.

Após uma análise  histórica  é  possível  ver  que o principal  objetivo  da obsolescência  é  a
fomentação da economia, estimulando o consumo para que essa esteja sempre crescendo, dando
continuidade ao desenvolvimento econômico. 

O problema começa  quando  não  se  pensa,  nas  consequências  que  esse  consumo sem
controle e sem necessidade traz para o meio ambiente, do qual depende-se inteiramente para a
sobrevivência. Isso acontece porque ainda se tem o mesmo pensamento econômico que se tinha
em 1929 ou 1950 em um mundo pós-guerra, em que o importante é dar condições para a economia
se  desenvolver  sem  se  perguntar  quais  são  as  consequências  que  um  desenvolvimento  mal
planejado pode trazer. 

Naquela época a visão a respeito do planeta era outra. A Terra não era entendida como um
sistema finito,  limitado,  com recursos  que  não  são  renováveis,  o  planeta  era  visto  de  maneira
contrária, como algo abundante, que estava a disposição do homem. Hoje já entende-se o planeta
de maneira diferente, sabe-se que esse possui recursos limitados e um equilibro delicado que deve
ser preservado. 

Entende-se que em um sistema fechado como o meio ambiente, que possui limites próprios
que não podem ser expandidos, é preciso se estabelecer um sistema econômico que consiga se
desenvolver respeitando esses limites, que se amolde a eles, caso o contrário chegará o momento
em que o sistema que é o meio ambiente não conseguirá mais suprir o crescimento econômico. 

Com esse entendimento, a ignorância do passado não pode ser dada como desculpa, nos
tempos modernos.  Os problemas causados pela obsolescência programada são ignorados para
continuar saciando a sociedade de hiperconsumo. Pouco se fala sobre o real problema do descarte
que  é  gerado  com a  constante  troca  dos  produtos  pelos  consumidores,  ou  de  como  ocorre  o
descarte  desses resíduos que acabam sendo despejados em países de terceiro  mundo,  sendo
apresentados como produtos de segunda mão. 

Se observada mais profundamente, a obsolescência não gera danos ambientais apenas no
final do ciclo de uso de um produto. Logo no começo é gerado um enorme dano só pela produção de
bens que logo serão descartados. Em seu livro “A história das Coisas” a autora Annie Leonard traz
fatos, como o de que, para de produzir uma tonelada de papel são utilizadas 98 toneladas de vários
outros materiais (LEONARD, 2011).

Outro fato apresentado é o de que para se produzir uma xícara de café são utilizados 136
litros de água (LEONARD, 2011), se for levada em consideração a complexidade de produção de
tais produtos, na visão de consumidores normais, não se atribui uma valoração de complexidade
como para a fabricação de uma televisão, por exemplo. Acontece que se, para produzir produtos
como esses já é necessária uma quantidade enorme de recursos, imagine para a produção de
aparelhos tecnológicos como um smartphone, um vídeo game ou um computador. 

A  revolta  se  torna  maior  quando  se  pensa  que  todos  esses  recursos,  matérias  primas
utilizadas e resíduos que decorrem da produção, causaram um impacto no meio ambiente para que
com 10 meses ou,  na melhor  das hipóteses,  um ano e meio de uso, o  consumidor descarte  o
produto, não porque esse não funciona mais mas por simples estímulo de uma sociedade voltada
para o consumo. 

Deixando  de  um  pouco  de  lado  o  pensamento  ambiental,  vale  ainda  levantar  o
questionamento,  relacionado  ao  Direito  do  Consumidor,  fazendo  uma  pergunta  simples,  a
obsolescência não seria uma afronta ao próprio consumidor? 
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Basta  analisar  a  premissa  do  CDC,  que  reconhece  a  posição  de  desvantagem  que  o
consumidor carrega, como por exemplo o desconhecimento de detalhes técnicos, que seriam a base
da obsolescência programada.

Para  que  se  possa  entender  melhor  um exemplo  muito  simples  pode  ser  usado,  o  das
impressoras que são produtos  utilizados em praticamente  todo lugar,  porém seus detalhes são
conhecidos  por  poucos,  como  o  de  que  as  impressoras  possuem  um  limite  de  cópias  já
determinados  em  sua  fabricação,  ou  seja,  quando  atingida  uma  certa  quantidade  de  cópias  a
impressora  para  de  funcionar,  os  fabricantes  tentam  mascarar  a  presença  da  obsolescência
programada aqui, alegando que esse limite é estabelecido para evitar o funcionamento inadequado
do produto. Já é possível se destacar uma prática contrária a um dos princípios do CDC: Art. 4º,
inciso  II,  alinha  D,  CDC:  pela  garantia  dos  produtos  e  serviços  com  padrões  adequados  de
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Esse  simples  exemplo  já  mostra  como  o  consumidor  é  afetado  pela  obsolescência
programada. Um estudo mais aprofundado sobre o tema permitiria o conhecimento de até onde o
consumidor é lesionado por esse instituto e quais medidas poderiam ser colocadas em práticas para
proteger o consumidor, criando também a oportunidade de analisar se a obsolescência programada
ainda é necessária para uma economia se movimentar.

Depois  dessa simples  apresentação de conceitos  e  elaborações  de  ideias,  começa a  se
pensar  seria  possível  manter  o  crescimento  econômico,  sem  a  interferência  da  obsolescência
programada e se, no Direito brasileiro, o consumidor possui alguma proteção.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho será desenvolvido por meio do método teórico, que consiste na pesquisa de obras
doutrinárias, de artigos científicos, de legislação nacional e internacional que sejam pertinentes, e,
ainda, na análise da jurisprudência e de documentos eletrônicos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao fim da pesquisa, espera-se apresentar análises sobre noções jurídicas relativas ao tema
trabalhado, a obsolescência programada, bem como seus impactos sobre o meio ambiente, sendo
exposta a necessidade do desestimulo à cultura do consumo e explorar a proteção oferecida ao
consumidor  pelo  Direito  Brasileiro,  bem  como  possíveis  medidas  para  um  desenvolvimento
econômico sustentável.

 
4 CONCLUSÃO

Conclui-se que com o desenvolvimento da pesquisa serão fomentas as discussões a respeito
de como o direito deve se portar diante dos impactos causados pela busca de um crescimento
econômico as custas do meio ambiente,  e sobre a proteção oferecida ao consumidor  frente ao
instituo da obsolescência programada.
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