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RESUMO
As relações de consumo se intensificaram após a implementação do modelo econômico capitalista na sociedade, de
forma reflexa as consequências do estímulo ao consumo também aumentaram, chegando-se a detectar níveis quase
irreversíveis de aspectos negativos deste comportamento. Diante disso, o presente trabalho tem como escopo analisar,
através de uma pesquisa bibliográfica que utiliza o método dedutivo e empírico, o fenômeno do consumo e as suas
fases, o impacto das escolhas dos consumidores no meio ambiente à luz do direito ambiental, o incentivo ao consumo
sustentável no direito do consumidor, e por fim através de uma coleta de dados na forma de questionário examinar se os
consumidores tem ciência das suas escolhas diárias e se levam em consideração a postura ética dos fornecedores ao
realizar tais escolhas. Este ensaio revela a importância de uma sociedade baseada na sustentabilidade que proporcione
um desenvolvimento econômico saudável e que possa também minimizar  os efeitos ambientais  e garantir  recursos
naturais para gerações atuais e futuras. 
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1 INTRODUÇÃO

O motor do sistema capitalista é o estímulo ao consumo, quanto mais se consome mais se
produz  e  mais  lucro  se  obtém.  Deste  modo,  pode-se  afirmar  que  a  prática  do  consumo  se
intensificou a partir da implementação do sistema capitalista, uma vez que é certo que o comércio de
bens e serviços sempre existiu desde o início da vida social.

Desta feita, não é difícil entender o motivo pela qual a famosa frase, “Acumulai, acumulai, eis
a lei  e os profetas” caracteriza perfeitamente a sociedade capitalista que impulsiona o consumo
acelerado. (MARX apud FORACCHI; MARTINS, 2014)

O Capitalismo se consagra na Inglaterra no século XVlll por meio da Revolução Industrial,
mas só se espalha pelo mundo de fato no século XlX, e dificilmente encontra-se um país que não
tenha sido influenciado por este sistema, seja em seus aspectos positivos ou negativos.

Paralelamente a Revolução de Industrial, que trata das inovações no que diz respeito à linha
de produção, identifica-se, também, um fenômeno intitulado de Revolução do Consumo, que como o
próprio nome ressalva trata do início de um mercado de consumo exacerbado e alienado, um lado
que pouco é abordado, mas que continua em vigor até os tempos atuais. Há doutrinadores que
marcam este momento como a origem do modelo que hoje se conhece por sociedade de consumo. 

Ademais, o consumo é estimulado através da mídia e da publicidade, meios de comunicação
que de forma implícita prometem prestígio, felicidade e reconhecimento social através da aquisição
de  bens  e  serviços,  e  basicamente  tem  o  poder  psicológico  de  transformar  desejos  em
necessidades. 

Este reconhecimento social da necessidade de consumir acaba por gerar uma inversão de
valores, onde o ter é mais importante do que o ser. Tanto que as pessoas acabam adquirindo bens e
serviços através do crédito, instrumento criado pelo sistema capitalista para impulsionar o consumo
desfreado, sem condição para o tal. 

Mas atualmente,  não importa só o ter  é  preciso que o ter  reflita-se  no conhecimento de
terceiros sobre o ato, portanto, é necessário, aparecer. Para isso as pessoas se utilizam de redes
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sociais  como  facebook,  instagram  e  snapachat  para  exibir  suas  novas  compras  o  que  acaba
instigando ainda mais as pessoas para o consumo exacerbado, uma vez que, de forma implícita
cria-se  um  cenário  de  competição  pessoal,  onde  os  egos  inflam-se  pelo  ato  de  consumir  em
demasia.  

Além de ofertar prestígio, felicidade e reconhecimento social o consumo também é tido como
uma forma de lazer, pois é certo que vende-se a ideia de que este ato liga-se ao desestress. O
sociólogo francês Gilles Lipcovestky explica de uma maneira clara e objetiva este ponto positivo do
consumo, que pode se transformar em certas circunstâncias em um ponto negativo, por exemplo,
em dívidas.   

O  consumo  se  tornou  uma  terapia  cotidiana,  funcionando  como  uma  espécie  de  droga
psicológica: faz esquecer, faz mudar de ares. Assim, ele é ao mesmo tempo uma busca de
prazer -viajamos nas férias,  decoramos a casa,  vamos aos restaurantes-  e uma forma de
expulsar a angústia e a ansiedade. (GILLES LICPCOVESTKY, entrevista concedida ao jornal
Folha de São Paulo, 2006). 

É  claro  que  nenhuma  dessas  promessas  feitas  pelo  consumo  através  dos  meios  de
comunicação de fato se concretizam, são apenas ilusões momentâneas dos consumidores o que
acaba gerando um ciclo vicioso na busca desenfreada pela tal felicidade. 

Uma das consequências irreversíveis do consumo exacerbado é o fato de que este retém os
recursos naturais,  pois o consumo em demasia leva ao uso continuo de tais recursos, que não
possuem  tempo  hábil  a  se  renovar  no  ambiente.  Essa  realidade  é  muito  bem  esclarecida  no
documentário “A histórias das Coisas (The Story of Stuff)”, o qual relata que durante as três últimas
décadas foram utilizado 33% dos recursos naturais do planeta com a finalidade de sustentar esse
modelo consumista. A atual Constituição da República, em seu art. 225 dispõe de forma inequívoca
que todos os cidadãos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e ainda o dever
juntamente com a União de defendê-lo e preserva-lo para a atual geração e a futura. 

No mais, existem outras técnicas muito utilizadas no século XXl desenvolvidas pela sociedade
capitalista para fomentar o consumo.  São estas a obsolescência programa e perceptiva. Ambas têm
como ideia central desenvolver produtos para ir para o lixo, ou seja, que tenham uma duração de
vida bastante curta, mas funcionam de formas distintas. 

A obsolescência programada ou também denominada planejada é aquela que os próprios
fornecedores propositadamente criam produtos como, por exemplo, os computadores de forma que
estes se tornem obsoletos ou não funcionais para que os consumidores tenham que adquirir a nova
geração daquele produto. Está técnica em específico se contrapõe com a alínea d do inc. ll do art. 4º
do Código de Defesa do Consumidor, pois esta menção legal estabelece que os produtos e serviços
devem ser de qualidade, seguros, duráveis e com bom desempenho. 

Além da obsolescência programada, ainda existe a obsolescência perceptiva que convencem
os consumidores a jogar produtos fora ainda que estejam em perfeito estado, um exemplo clássico
seria a modificação do design de um produto.  Logo a obsolescência estimula a indústria, promove o
consumo e causa impactos catastróficos ao meio ambiente, como o descarte intenso de produtos. 

Estes produtos descartados são encaminhados diretamente ao aterro ou primeiramente são
incinerados e depois finalmente despejados em aterros, nestas duas formas há o prejuízo ao ar, solo
e a água. Mais uma vez o direito ao meio ambiente saudável, que é um direito social e fundamental
integrador da terceira geração, é ignorado. 

Diante disto, o presente projeto tem como finalidade explorar a história do consumo e suas
fases,  dando  ênfase  à  fase  do  consumo  sustentável  através  de  uma  metodologia  bibliográfica
exploratória associada a uma pesquisa de campo. Está fase, consumo sustentável, ainda não foi
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vivida de forma intensa pela sociedade, porém hoje em dia há fragmentos dela como, por exemplo, a
não utilização de sacolas plásticas em mercados. 

Entretanto  isso  ainda  é  muito  pouco,  para  que  se  possa  amenizar  as  consequências
causadas pelo consumo acelerado imposto pelo sistema capitalismo é necessário que os cidadãos
se tornem consumidores conscientes, ou seja, antes de comprar um bem ou serviço se perguntem
se este é necessário, quais são suas origens e se ele pode vir a causar impactos irreversíveis ao
meio ambiente. 

O ponto  central  não é,  de  forma alguma,  sabotar  os  consumidores,  isto  é,  impor  a  eles
limitadores para a prosperidade. Mas sim buscar uma economia que seja aliada ao desenvolvimento
sustentável,  aquele  que  pressupõe  o  não  esgotamento  dos  recursos,  elementos  básicos  da
população, existentes no planeta.

Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz a necessidades presentes, sem
comprometer  a  capacidade  das  gerações  futuras  de  suprir  suas  próprias  necessidades.
(ORGANIZAÇÃO  DAS  NAÇÕES  UNIDAS,  1987-  Relatório  Brundtland.  Comissão  Mundial
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Tema: Nosso futuro comum).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O método teórico, que será utilizado neste trabalho, terá como base a bibliografia existente
sobre o consumo sustentável, tendo como finalidade que o pesquisador entre em contato com o que
já foi produzido, ou seja, obras, artigos especializados, documentos eletrônicos, etc, que tratam do
assunto. Serão empregados também os métodos comparativo, histórico e empírico. Aquele consiste
em realizar comparações acerca da relação de consumo baseada na sustentabilidade, a fim de
explicar semelhanças e divergências existentes acerca do assunto em nosso ordenamento jurídico e
de  outros  países.  Enquanto  o  método  histórico  investiga  os  acontecimentos,  os  fatos  e  as
instituições estabelecidas no passado e que servem de referência, panorama e origem acerca do
que se pretende investigar. 

A fim de complementar esta pesquisa bibliográfica e trazer um fundamento consistente, será
feito  uma  pesquisa  de  campo  específica  na  forma  de  questionário  com  perguntas  fechadas
tricotômicas. Esta  pesquisa  será  desenvolvida  na cidade  de Mandaguari  no  estado do  Paraná,
sendo que o intuito basilar é compreender o comportamento do atual consumidor frente o consumo
agravado. 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Com o desenvolvimento deste ensaio a expectativa é de que haja uma maior conscientização
da população consumidora do Brasil  a fim de que se possa incorporar cada vez mais medidas
sustentáveis nas relações de consumo. Além de sugestões de atualização de legislação ambiental e
do consumidor sobre tal assunto.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que a relação de consumo atual foi  calcada no sistema capitalista, que induz
cada vez mais os cidadãos a consumirem para alcançar a felicidade e o poder.  Espera-se, que
através do artigo científico,  colaborar para o compreendimento da relação de consumo atual,  já
exemplificada, e o desenvolvimento de medidas alternativas para a implementação e consolidação
da relação de consumo sustentável.  
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É necessário, ressaltar que a implementação das alternativas sustentáveis ocorrerá de forma
lenta e gradual, pois os cidadãos encontram-se engessados em ideologias impostas por longas eras,
a exemplo cita-se Adam Smith “O consumo é a única finalidade e o único propósito da produção”.
Aos poucos a relação de consumo sustentável trará não só um equilíbrio entre o desenvolvimento de
nações e o meio ambiente, mas também qualidade de vida. 
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