
FORUM:

Obsolescência Programada ou Planejada

Obsolescência  Programada,  ou  obsolescência  planejada,  designam  quando  um 
produto  lançado  no  mercado  se  torna  inutilizável  ou  obsoleto  em  um  período  de  tempo 
relativamente curto de forma proposital, ou seja, quando empresas lançam mercadorias para que 
sejam rapidamente descartadas e estimulam o consumidor a comprar novamente.

O Sistema de Obsolescência Planejada surgiu no natal de 1924 quando ocorreu em 
Genebra  uma  reunião  com  a  participação  dos  principais  fabricantes  de  lâmpadas  do  mundo 
instalados nos Estados Unidos, Europa e até em colônias africanas. Esta reunião tinha objetivo de 
criar  o  primeiro  cartel  do  mundo  para  controlar  a  produção  de  lâmpadas  para  que  todos  os 
fabricantes  envolvidos se beneficiassem igualmente,  tal  cartel  foi  denominado Phoebus.  O foco 
principal do Projeto Phoebus era o controle do consumidor que seria conduzido a comprar lâmpadas 
com regularidade, uma vez que se elas tivessem vida útil reduzida seria uma vantagem econômica. 
O documentário Comprar, tirar, comprar, produzido em 2011, na Espanha, e dirigido por Cosima 
Dannoritzer. Tal caso é representativo da obsolescência técnica, quando as condições de uso do 
produto obrigam uma nova compra.

Existe também a obsolescência psicológica, quando o consumidor, mesmo tendo um 
produto  em bom estado  de  conservação,  resolve  comprar  um novo  e  descartar  o  antigo.  Um 
exemplo deste tipo de obsolescência foi o caso do lançamento do iPad 4, da empresa Apple, que foi 
processada pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática por lançar a versão poucos 
meses  depois  de  ter  colocado  em circulação  o  iPad  3.  Os  usuários  desse  produto,  diante  do 
lançamento de uma nova versão que praticamente não apresentava diferenças técnicas, viram o seu 
produto como obsoleto e procuraram comprar a nova versão. Vale lembrar que essa não é uma ação 
de uma única empresa, mas uma tendência coletiva de mercado1.

Este  tipo  de  prática  precisa  ser  combatido  por  meio  de  políticas  públicas  e 
campanhas de contenção do consumo desenfreado, bem como a adoção de medidas que visem ao 
combate à obsolescência programada por parte dos fabricantes.

A prática da obsolescência programada fere explicitamente a Política Nacional das 
Relações de Consumo. Essa violação é muito maior que o desrespeito ao consumidor, pois abrange 
também a ordem econômica do país e consequentemente a ordem social.

Segundo Helena Roza dos Santos e Eliete Doretto Dominiquini em artigo intitulado 
A Insustentabilidade  da  Obsolescência  Programada:  Uma  Violação  ao  Meio  Ambiente  e  aos 
Direitos do Consumidor2, […] toda sociedade é vítima da obsolescência programada que é o motor 
secreto da sociedade de consumo. Trata-se de uma lógica perversa, cujo dogma impõe que se as 
pessoas não comprarem a economia não vai crescer.”

Para  Ferreira3 obsoleto  é  tudo aquilo que  caiu em desuso e  programar  é  fazer  o 
planejamento de algo. Para explicar a obsolescência programada como o planejamento do ato de 
tornar  obsoleto,   Todavia,  tal  prática  tem  um  objetivo  implícito  e  teleologicamente  pode  ser 
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traduzida como a atividade de incutir no consumidor o desejo de possuir algo um pouco mais novo 
e um pouco antes do necessário, diz Santos e Dominiquini..

A obsolescência planejada traz sérios danos ao meio ambiente, pois quanto maior o 
consumo, mais lixo tem de ser descartado.

Consumo Sustentável, propostas no Novo Projeto de Reforma do CDC

Segundo Relatório de Reforma do CDC da Comissão de Juristas do Senado […] O 
Estado precisa incentivar o desenvolvimento econômico através do uso de serviços e produtos que 
correspondam às necessidades básicas da população, enquanto enquanto minimiza o uso de recursos 
naturais, bem como incentivar a redução da produção de resíduos e as emissões poluentes durante o 
ciclo de vida de produtos/serviços afim de não comprometer as necessidades das gerações futuras”.

O |Projeto prevê:

– Ação Governamental no sentido de promover padrões de produção, comercialização 
e consumo sustentáveis, visando a proteção do meio-ambiente;

– A devida  informação ao consumidor nos  rótulos  e  manuais,  sobre a  qualidade  e 
impacto ambiental dos produtos, possíveis riscos ao meio-ambiente, inclusive sobre 
como proceder ao correto descarte das embalagens, de modo a não prejudicar o meio 
ambiente (ex.: pneus, embalagens dos produtos, etc.).

Para  se  preparar  para  exercer  um  papel  mais  consciente  a  ativo  o  consumidor 
necessita de educação adequada pro meio de programas de Educação para o Consumo, Consumo e 
Cidadania,  etc.  Papel  importante  terá  nesse  processo  as  organizações  da  sociedade  civil,  os 
PROCON's, as escolas e universidades.

Como estamos consumindo?

Grande parte dos consumidores brasileiros costumam ignorar questões sócioambientais e éticas e na 
maioria das vezes adotam a postura de adquirir produtos/serviços tradicionais. Na maior parte das 
vezes, no ato de aquisição do produto/serviço percebem que […] o valor de uma oferta resulta da 
comparação entre benefícios que percebe obter na troca com a empresa e o sacrifício percebido – 
monetários  e  não-monetários  –  como necessários  para  obtenção  dos  benefícios  “..  4 Embora  a 
qualidade  do  bem  ou  serviço  seja  vista  como  um  benefício  importante  nesta  troca,  [...]  o 
consumidor  também  considera  outros  fatores  relevantes,  subjetivos  ou  objetivos,  como  os 
benefícios emocionais que a compra pode trazer5. 

É possível consumir com responsabilidade nos dias de hoje?

É sim. Para isso a educação para o consumo e cidadania é um dos meios mais poderosos para 
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formar  consumidores  conscientes.  Para  fazer  contrapartida  a  legislação  deve  acompanhar  as 
mudanças que ocorrem na sociedade de consumo. Por esta razão o Projeto de Reforma do Código 
de Defesa do Consumidor é tão importante. Aliado a um projeto político governamental que tenha 
como prioridade desenvolver  tecnologias  alternativas  e  promover  um novo padrão  de consumo 
socialmente responsável.
A mobilização  da  sociedade  na  defesa  de  seus  direitos  enquanto  cidadãos,  a  revolução  das 
comunicações principalmente a Internet tem papel decisivo neste processo.. Canais de comunicação 
que têm constituído de forma incisiva para solucionar ou minimizar os casos de abuso de poder no 
processo de produção pro empresas como o uso de mão de obra escrava, trabalho e prostituição 
infantil,  tráfico de mulheres, abuso contra animais, dentre outros. O ativismo na Internet trouxe 
velocidade a circulação de informação. No entanto, o desenvolvimento sustentável é um objetivo a 
ser atingido à longo prazo e seu alcance depende das mudanças atuais de produção e consumo.

Quais  as principais  dificuldades que enfrentamos para agir com responsabilidade social  e 
ambiental enquanto consumidores?

As principais dificuldades são: pouco acesso a informações sobre RSC; percepção negativa das 
ações das empresas por parte da sociedade. Como diz  Carrigan e Attalla 6Moralmente e eticamente 
é  desejável  que  o  marketing  seja  mais  ético  em suas  atividades;  porém pode ser  que isto  não 
necessariamente seja comercialmente benéfico. 

Consumidores  mais  bem  informados  são,  portanto,  mais  sensíveis  e  atuantes  a  agir  com 
responsabilidade socioambiental. O acesso à informações e estudos nesta área para toda a sociedade 
com a  utilização  de  todos  os  canais  de  comunicação  contribui  para  formação  de  uma  atitude 
favorável dos consumidores.
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