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RESUMO  

O presente estudo tem por objetivo analisar a prática da obsolescência 

programada sob a óptica ambientalista dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 e apontar quais instrumentos e políticas 

públicas possui o Mercosul para minimizar os danos ambientais 

causados pela prática no que se refere à excessiva exploração de recursos 

naturais e a supergeração de resíduos sólidos. A investigação se sucedeu 

por meio de diversificada pesquisa bibliográfica, análise de tratados 

internacionais e políticas públicas do Mercosul, estudo do Direito 

Ambiental, da legislação e políticas públicas internas dos Estados-

membros do bloco, bem como da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável. Constata-se pela aproximação da obsolescência programada 

a partir de diversas áreas do conhecimento, por meio das quais se define 

o fenômeno e percebe-se os seus impactos sociais e ambientais, que o 

Direito possui uma demanda de ferramentas jurídicas capazes de 

combater, ou pelo menos mitigar, os efeitos negativos da prática. E, 

ainda, verifica-se que há a necessidade, nos Estados-membros do 

Mercosul, da criação de instrumentos legislativos e políticas públicas 

específicas para o tema, alinhadas ao conceito da economia circular e 

também do desenvolvimento de um documento regional jurídico forte e 

único do bloco, que envolva de maneira associada ao desenvolvimento do 

livre comércio regional e a proteção do meio ambiente de maneira 

sustentável, e que dê forças ao Mercosul para, diante das relações 

globais, proteger e preservar seu vasto e rico patrimônio natural, 

considerando que a busca pelo desenvolvimento sustentável passa pelo 

enfrentamento da obsolescência programada. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the practice of planned obsolescence from the 

environmental perspective of the Sustainable Development Goals of the 

2030 Agenda and point out which instruments and public policies 

MERCOSUR has to minimize the environmental damage caused by the 

practice in terms of excessive exploitation of natural resources and the 

overgeneration of solid waste. The investigation was carried out through 

diversified bibliographical research, analysis of international treaties and 

public policies of Mercosur, study of Environmental Law, legislation and 

internal public policies of the member states of the bloc, as well as the 

2030 Agenda for Sustainable Development. By approaching planned 

obsolescence from different areas of knowledge, through which the 

phenomenon is defined and its social and environmental impacts are 

perceived, Law has a demand for legal tools capable of combating, or at 

least less mitigate, the negative effects of the practice. Furthermore, it 

appears that there is a need, in the Member States of Mercosur, for the 

creation of specific legislative instruments and public policies for the 

theme, aligned with the concept of the circular economy and also for the 

development of a strong and unique regional legal document of the bloc, 

involving in an associated way the development of free regional trade and 

the protection of the environment in a sustainable way, and that gives 

forces to Mercosur to, in the face of global relations, protect and preserve 

its vast and rich natural heritage, considering that the the search for 

sustainable development involves confronting planned obsolescence. 
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1 INTRDUÇÃO  

O Mercado Comum do Sul - Mercosul, é um bloco regional com 

livre comércio intrazona, que foi implementado por meio do programa de 

desgravação tarifária previsto pelo Tratado de Assunção. Esse programa 

prevê a redução da alíquota do imposto de importação entre os Estados-

membros e facilita o comércio.  



Diretamente ligada à práticas comerciais do Mercosul, assim como 

de todo o mundo, está a obsolescência programada, que é o planejamento 

do prazo para um produto falhar ou ficar velho, programando seu fim 

antes mesmo da ação da natureza e do tempo de uso. Trata-se de uma 

estratégia da indústria para reduzir o ciclo de vida dos produtos, 

objetivando sua substituição por novos e, assim, promover e fomentar a 

circulação de mercadorias na sociedade de consumo. 

Na academia, o tema acima exposto já foi bastante debatido sob a 

perspectiva do Direito do Consumidor e das Engenharias; porém, sob a 

tão importante óptica do Direito Ambiental, os debates são escassos.  

Ocorre que obsolescência programada além de acarretar a 

superexploração dos recursos naturais, motiva o hiperconsumismo e este 

consumismo desenfreado faz com que a sociedade descarte muito mais 

produtos obsoletos diariamente, produzindo excessiva quantidade de 

resíduos sólidos. E esses temas ambientais estão aqui inseridos na esfera 

do Direito Internacional, pois se faz necessário debater Sustentabilidade 

neste âmbito, considerando que o sistema ecológico é global 

Diante dessa realidade, o trabalho tem o escopo de analisar a 

prática da obsolescência programada sob a óptica ambientalista dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e apontar 

quais instrumentos e políticas públicas possui o Mercosul para 

minimizar os danos ambientais causados pela obsolescência programada 

em âmbito regional. 

Faz-se elementar destacar também que o presente trabalho, por 

possuir objeto tão complexo e multifacetado, apresenta análise 

abrangente, porém não exaustiva, a partir de diferentes áreas do 

conhecimento – Antropologia, Sociologia, Economia, Biologia e Direito –, 

para que se atinja melhor compreensão do seu fato gerador -– que é a 

pretensão da indústria de reduzir o ciclo de vida dos produtos objetivando 

sua substituição por novos, percebendo a prática da obsolescência 

programada no livre comercio do Mercosul, das suas causas – analisadas 

mediante a observância do histórico da sociedade em sua relação com a 

produção e o consumo –, das suas consequências – explanando-se sobre 



os efeitos do fenômeno da obsolescência programada no meio ambiente e 

na sociedade – e, ainda, dos seus instrumentos de enfrentamento da 

problemática. 

Para isso, a investigação se sucede por meio de diversificada 

pesquisa bibliográfica, trabalhos científicos de acadêmicos de diferentes 

nações, análise de tratados internacionais e políticas públicas do 

Mercosul, estudo do Direito Ambiental, bem como da Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável.  

 

2 A OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA E O MEIO AMBIENTE 

Inicialmente é fundamental conceituar a Obsolescência 

Programada para que se possa obter compreensão inicial dos assuntos 

tratados e da relação entre eles. Para isso, o presente tópico também 

expõe uma breve abordagem histórica voltada ao tema, para que se 

percebam os aspectos e as causas da Obsolescência programada. 

Analisando-se ainda, sua relação com o meio ambiente e as 

consequências no que se refere a exploração dos recursos naturais e a 

gestão dos resíduos sólidos a partir do prisma ambientalista.  

2.1 Obsolescência Programada: breve abordagem conceitual, 

histórica e ambiental 

O termo “obsolescência programada” refere-se ao planejamento do 

prazo para um produto falhar ou ficar velho, preconcebendo seu fim 

antes mesmo da ação da natureza e do tempo de uso (PADILHA; 

BONIFÁCIO, 2013). Trata-se de uma estratégia da indústria para reduzir 

o ciclo de vida dos produtos objetivando sua substituição por novos e, 

assim, fazer “girar a roda” da sociedade de consumo (SILVA, 2012), pois 

a obsolescência programada é um dos elementos que estimula o 

hiperconsumismo no ser humano. 

Bauman, dissertando sobre a obsolescência programada como 

estratégia de mercado, afirma 

A receita tende a ser reapresentada como um estratagema a que 

os consumidores experientes recorrem automaticamente de 

modo quase irrefletido, a partir de um hábito aprendido e 

interiorizado. A curta expectativa de vida de um produto na 



prática e na utilidade proclamada está incluída na estratégia de 

marketing e no cálculo de lucros: tende a ser preconcebida, 
prescrita e instilada nas práticas dos consumidores mediante a 

apoteose das novas ofertas (de hoje) e a difamação das antigas 

(de ontem) (2008, p. 31). 

 

Conforme o documentário, “COMPRAR, TIRAR, COMPRAR - La 

historia secreta de la Obsolescencia Programada” de Dannoritzer (2010), 

a história da obsolescência programada confunde-se com a própria 

história da indústria no século XX, e o primeiro produto “vítima” da 

estratégia foi a lâmpada. No início os fabricantes tinham como meta uma 

longa duração para o produto, em 1924 se anunciava 2.500 horas de vida 

útil para as lâmpadas. Porém, em dezembro deste mesmo ano, em 

Genebra, foi criado o Phoebus, o primeiro Cartel Mundial, com o objetivo 

de controlar a produção das lâmpadas, dividir o bolo do mercado 

mundial, e, sobretudo controlar o consumidor, com a intenção de que as 

pessoas passassem a comprar lâmpadas com maior regularidade. Se as 

lâmpadas tivessem uma vida muito longa, representaria uma 

desvantagem econômica para os seus fabricantes, diante disto limitou-se 

a duração das lâmpadas para 1.000 horas.  

 Alguns anos depois com a Crise de 1929, conhecida como a Grande 

Depressão, e a consequente queda do consumo, a obsolescência 

programada se concretizou como uma estratégia da indústria (SILVA, 

2012). Desta forma a economia voltaria a circular, através da 

manipulação do consumidor. 

 Não se pode deixar de esclarecer que a Obsolescência Programada 

possui diversas maneiras de ser praticada. A citada nos parágrafos 

anteriores, no caso da lâmpada, seria a de qualidade, pois o produtor 

desenvolve seu produto com técnicas ou materiais de qualidade inferior, 

prevendo sua quebra ou desgaste para aumento dos lucros e das vendas 

(PACKARD, 1965). Schewe e Smith (1982) apontam também a 

obsolescência programada adiada, que ainda pode ser classificada como 

obsolescência planejada funcional, e que é quando o fabricante poderia 

introduzir melhorias tecnológicas em seu produto, mas apenas o faz 

quando a demanda declina no mercado. Nesta classificação temos como 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRI6UtoQZD_xckGmFOBn9hRGZmHYg:1580510589256&q=Cosima+Dannoritzer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQ0SUorzFZC4iRrSWQnW-mnZebkggmr4uSi1NS8gpzEykWsQs75xZm5iQouiXl5-UWZJVWpRTtYGQG8A-7STgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwimzfHh9K7nAhX2GbkGHVGtB-IQmxMoATAhegQIDRAP&sxsrf=ACYBGNRI6UtoQZD_xckGmFOBn9hRGZmHYg:1580510589256


exemplo o caso do Estéreo, que teve patente original registrada em 1931 

por um britânico, mas que somente em 1950 sua produção foi iniciada, 

quando milhões de fonógrafos haviam sido comercializados e a procura 

estava caindo (PACKARD, 1965). 

 No ano de 1936, foi publicado um artigo chamado “Durabilidade 

antiquada: se a mercadoria não se gastar mais depressa, fábricas ficarão 

paradas e pessoas desempregadas”, que passava a ideia de que 

enfraquecendo o aspecto da durabilidade ou promovendo 

deliberadamente a ideia de “não durabilidade”, as vendas seriam 

impulsionadas, e que esta era a estratégia que iria satisfazer as 

necessidades da época (PACKARD, 1965). 

 Outros casos de produtos transformados pela obsolescência 

programada que se destacaram na história são – na década de 1940, a 

invenção do Nylon, que primeiramente produziam-se meias que eram 

feitas com fios de alta resistência e durabilidade, e foram posteriormente 

reinventadas para diminuir a durabilidade do produto. E ainda o caso 

dos primeiros carros da Ford, que eram bastante fortes, e a Chevrolet, 

não tendo como competir com os motores da Ford em termos de 

durabilidade e qualidade, passou a trabalhar com a estratégia da 

obsolescência programada através do design, e a cada novo design o 

anterior passava a ser “velho” e desatualizado, exigindo a troca cada vez 

mais frequente.  (DANNORITZER, 2010), neste último caso, tem-se a 

obsolescência programada pela desejabilidade (que é um neologismo 

utilizado por muitos doutrinadores, e conforme Michaelis Dicionário 

Brasileiro da Língua Portuguesa (2015),  representa a “qualidade do que 

é desejável”), ainda chamada de psicológica, de estilo ou perceptível, que 

representa a estratégia de tornar um produto obsoleto por causa de sua 

aparência, de seu design (PACKARD, 1965). 

 Na ideologia do “American way of life”, que pode ser traduzido como 

“Modo de vida americano”, o consumo está diretamente ligado à 

satisfação e a felicidade (CARDOSO, 2016,). 

 A partir da década de 80, deu-se o início da fase chamada 

Sociedade da Abundância, considerada como o modelo puro da 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRt5LMg93CjObdmy_BWjr8h3_GgSA:1580148405430&q=Cosima+Dannoritzer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQ0SUorzFZC4iRrSWQnW-mnZebkggmr4uSi1NS8gpzEykWsQs75xZm5iQouiXl5-UWZJVWpRTtYGQG8A-7STgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOp5fDr6TnAhWrH7kGHZ8JBNoQmxMoATAhegQIDRAP&sxsrf=ACYBGNRt5LMg93CjObdmy_BWjr8h3_GgSA:1580148405430


“sociedade do consumo de massa”. Nessa época a relevância da 

funcionalidade de um produto foi substituída por valores extrínsecos e 

as estratégias de publicidade passaram a seduzir o consumidor através 

da emoção (LIPOVETSKY, 2007). 

 Após a fase da Sociedade da Abundância até o período atual ocorre 

a fase da “Sociedade de Hiperconsumismo” que é a ordem da sociedade 

contemporânea que consome desenfreadamente. O hiperconsumo é 

caracterizado pela dependência do hiperconsumidor de consumir 

produtos supérfluos e marcas motivado mais pela emoção e sentimentos 

do que em razão da funcionalidade. Passa-se então de um mercado 

comandado pela oferta, para um mercado comandado pela procura 

(LIPOVETSKY, 2007). Em decorrência deste hiperconsumismo, pouco se 

dá atenção para a duração de um produto, já que a compra não é feita 

de forma racional e quando ele se torna obsoleto, mesmo que muito 

depressa, já existe outro desejo de consumo. 

 No início dos anos 2000, um dos casos que causou bastante 

repercussão, inclusive nas vias judiciais, foi o da primeira geração do iPod 

da marca Apple, que custava em torno de US$ 500 e a bateria funcionava 

apenas oito meses, e que os consumidores ao reclamar o defeito recebiam 

da Apple a resposta de valeria a pena comprar um novo. O caso gerou 

passeata e ação judicial coletiva (DANNORITZER, 2010).  

Em fevereiro de 2019, de acordo com informações do Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), a instituição recolheu relatos 

de consumidores e em articulação com organizações de outros países, 

estuda contestar práticas danosas cometidas pela Apple devido à 

obsolescência programada do aparelho iPhone. No Chile, mais de cento e 

trinta mil consumidores movem ação coletiva contra a mesma empresa. 

“A ação acusa a Apple de deliberadamente fazer com que as baterias 

dos iPhones percam a eficiência após alguns anos de uso, forçando os 

usuários a trocarem o aparelho por modelos mais recentes.” (IDEC, 

2019). 

Na atualidade a prática da obsolescência programada se apresenta 

de diversas maneiras em distintos setores de produtos, podendo ser 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRI6UtoQZD_xckGmFOBn9hRGZmHYg:1580510589256&q=Cosima+Dannoritzer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQ0SUorzFZC4iRrSWQnW-mnZebkggmr4uSi1NS8gpzEykWsQs75xZm5iQouiXl5-UWZJVWpRTtYGQG8A-7STgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwimzfHh9K7nAhX2GbkGHVGtB-IQmxMoATAhegQIDRAP&sxsrf=ACYBGNRI6UtoQZD_xckGmFOBn9hRGZmHYg:1580510589256
https://docs.google.com/forms/d/1yPofya6lgQF9Gg8iDuGA302lH1T5HoV8oIEMGP5QWoA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1yPofya6lgQF9Gg8iDuGA302lH1T5HoV8oIEMGP5QWoA/edit?usp=sharing


destacada, por sua frequência na contemporaneidade, a íntima relação 

da prática com a tecnologia. A incompatibilidade de produtos virtuais, 

como os softwares e aplicativos com produtos físicos como hardwares 

força a troca do produto, pois os modelos antigos não suportam novas 

ferramentas virtuais, e essa estratégia surge como uma tática infalível de 

sujeição ao consumo vertiginoso de produtos como computadores, 

celulares e tablets (ROSSINI; NASPOLINI, 2017). 

Face a toda essa evolução e aplicação da obsolescência 

programada, percebida no decorrer dos anos desde o início do século XX, 

é imprescindível também o exame de que quanto menor for a vida útil 

dos produtos, mais rapidamente eles são descartados e em decorrência 

disto há uma crescente na produção de resíduos sólidos pelos 

consumidores.  

Essa tática também interfere no ritmo de exploração dos recursos 

naturais, pois exige a fabricação de bens materiais em maior quantidade, 

que gera a superexploração de recursos, refletindo-se em uma prática 

insustentável, visto que o meio ambiente não tem tempo de se renovar.  

 Nesse sentido, Bittencourt expressa que 

A sociedade de afluência do capitalismo, caracterizada 

usualmente pelo modelo predatório de exploração dos recursos 

naturais para a consecução do seu sistema de consumo, 

apresenta inexoráveis sinais de exaustão. O ímpeto de aquisição 
por bens materiais, insuflado pelo discurso publicitário em sua 

falaciosa associação entre consumo e felicidade, motiva a busca 

desenfreada pela compra dos produtos continuamente 

produzidos pelas indústrias e disponibilizados como fetiches nas 

lojas e mercados. Em nome desse processo de consumo 

constante, os bens materiais são produzidos conforme a lógica 
da obsolescência programada, de modo que propositalmente 

durem pouco e assim obriguem o consumidor a adquirir novas 

coisas, mais atuais (2019). 

 
Padilha; Bonifácio (2013) também argumentam que essa forma de 

consumo “baseada na estratégia da obsolescência planejada está sendo 

determinante no esgotamento dos recursos Naturais (que ocorre na etapa 

da produção) e no excesso de resíduos (que ocorre na etapa do consumo 

e do descarte).”. 

Sobre o segundo problema apontado, em relação ao descarte, 

destaca-se que ele acarreta uma maior geração resíduos sólidos, que 



podem causar a contaminação do solo, das águas e do ar, por meio de 

produtos químicos, metais, dentre outros, o que representa um 

verdadeiro atentado ao meio ambiente sadio (MOTA; MOTA JUNIOR, 

2017).  

Esse modelo de consumo tem, portanto, como resultante uma 

economia insustentável, visto que a capacidade de regeneração dos 

recursos naturais não acompanha o ritmo de sua exploração e como bem 

aclara Latouche (2012, p. 38), desta maneira “[...] o homem transforma 

os seus recursos em lixo mais rapidamente do que a natureza pode 

transformar lixo em novos recursos.”. 

Diante de tal premissa, surge a preocupação com essas 

consequências da referida prática na esfera do Direito ambiental. 

 

3 A AGENDA 2030 E A OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA 

O cenário internacional do ano de 2012, quando ocorreu a Rio+20 

no Brasil, era bastante fragilizado. A crise econômica fazia com que países 

ricos não se sentissem seguros em assumir compromissos em relação à 

economia e os países em desenvolvimento não dispunham de condições 

para promover a transição para a chamada Economia Verde. Diante deste 

cenário, SILVA (2012) avalia o encontro internacional como positivo no 

que concerne aos Objetivos de desenvolvimento sustentável, que embora 

não tenham sido estabelecidos durante a Rio+20, tiveram na conferência 

o ponto de partida para um processo de discussão consistente do tema. 

A partir deste histórico, com o objetivo de dar sequência ao 

trabalho desenvolvido nestas conferências e ainda realizar uma evolução 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os Estados 

comprometeram-se com a renovação de objetivos globais para os 

próximos 15 anos e foi com essa concepção que a Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas aprovou, em 2015, a resolução que 

estabeleceu a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (MOTA, 2017).  Esta agenda possui dezessete objetivos e 

cento e sessenta e nove metas, além de já contar com duzentos e trinta e 



dois indicadores (verdadeiros parâmetros de critérios e referências) para 

a promoção de desenvolvimento sustentável (ONU, 2015). 

A agenda 2030 é um importante documento que tem o potencial de 

representar uma mudança global a caminho da sustentabilidade. Os 

objetivos deste compromisso são o resultado de dois anos de intenso 

debate da sociedade civil e outros atores internacionais (MOTA, 2017). 

 A Agenda 2030 que tem foco no desenvolvimento sustentável, como 

visto, abrange diversas temáticas e envolve problemáticas que necessitam 

de urgente solução e para isso mudanças comportamentais expressivas 

dos atores internacionais. 

Porém, embora muito promissores, os objetivos de 

desenvolvimento sustentável envolvem práticas comerciais e 

internacionais que transcendem o domínio do Estado, e precisa da 

cooperação inclusive das transnacionais, que em tempos pós-modernos 

praticam um comércio desleal em uma zona de jurisdição incerta, o que 

lhe proporciona certa imunidade (2019, p. 256). 

Diante disso, recorda-se que a obsolescência programada é uma 

estratégia de mercado criada pela indústria, aceita pelos estados como 

solução para uma economia fortalecida e que hoje é praticada de maneira 

costumaz, o que a torna quase fora de controle, apesar de ser tão 

antagônica com os compromissos assumidos pelos próprios estados na 

Agenda 2030. Além disso, conforme reflexão de Costa, Mata Diz e 

Oliveira,  

(...) o consumismo é uma característica da modernidade líquida 
pela qual tudo, incluindo as pessoas e o meio ambiente, são 

apenas elementos consumíveis e, pior, descartáveis, na medida 

em que apenas integram o processo produtivo de bens e serviços 

numa cultura de fomento permanente de novas necessidades e 

desejos de consumo imediato e de descarte. (2018, p. 170). 

 

Portanto, nota-se que, não somente a indústria e o estado, mas a 

sociedade como um todo, que também deveria colaborar para o êxito dos 

objetivos da Agenda, está enredada a este processo. 

Cita-se, de forma resumida, alguns exemplos de objetivos da 

Agenda que têm conexão com o presente assunto: 



ODS 12 – “Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentável”. Já de antemão, considerando o anteriormente analisado, 

sobre os efeitos da prática da obsolescência programada, constata-se a 

contraposição da estratégia comercial com o objetivo, visto que o 

hiperconsumismo incentivado pela obsolescência programada não é 

sustentável e exige um padrão de produção que também está fora das 

diretrizes de sustentabilidade. Esse ODS possui várias metas concretas 

para sua efetivação que têm impacto direto nas questões abordadas nesta 

pesquisa. 

ODS 13 – “Tomar medidas urgentes para combater a mudança 

climática e seus impactos”. Segundo Rossini e Naspolini (2017), a prática 

da obsolescência programada, solidamente estabelecida nas relações 

comerciais internas e internacionais, revela-se insustentável desde o 

momento da produção, quando colabora para o aumento da emissão de 

gases de efeito estufa, que é justamente a causa dessas mudanças 

climáticas.  

ODS 14 – “Vida na Água. Conservação e uso sustentável dos 

oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável”. De acordo com Leonard (2011), as usinas de fabricação de 

papel, por exemplo “usam de trezentas a quatrocentas toneladas de água 

para produzir uma tonelada de papel, e nenhuma parte dessa água é 

reutilizada ou recirculada”. Ainda, para uma xícara de café 

“136 litros são usados para a criação, a produção, o envase e o transporte 

dos grãos.”. E, mostra que a situação é ainda pior quando adverte que 

“Grande parte da água usada na produção desses bens acaba 

contaminada por substâncias químicas. E sempre há o perigo de que 

essas toxinas penetrem nos lençóis freáticos ou vazem de porões de 

navios para rios e mares”.  

ODS 15 – “Preservação dos ecossistemas terrestres, das florestas e 

da biodiversidade”. Como já versado, os padrões de produção, consumo 

e descarte de produtos provocados pela prática, por diversos fatores são 

insustentáveis para os ecossistemas terrestres.  



Por fim, concebe-se que, no que tange a obsolescência programada 

sob o prisma ambientalista dos Objetivos de desenvolvimento sustentável 

da Agenda 2030, a prática mostra-se uma barreira para a execução das 

metas do compromisso e logo, óbice para sua efetivação. Tendo os estados 

signatários um dificultoso desafio que envolve múltiplos atores, se as 

intenções forem de realmente conduzir um desenvolvimento sustentável, 

seja em nível local, regional ou global.  

 

4 O COMPROMETIMENTO DO MERCOSUL NESTE CONTEXTO 

Atualmente, as relações econômicas internacionais se moldam a 

partir de dois fenômenos: a globalização e a regionalização. Na 

regionalização, que é matéria deste tópico, há um sentimento de superar 

rivalidades do passado, baseado em contiguidade geográfica e outros 

pressupostos compartilhados, desenvolvendo-se um processo de 

aproximação, com foco, principalmente no caráter comercial 

(SEITENFUS, 1992).  

O Mercado Comum do Sul - Mercosul, como bloco regional que 

possui livre comércio intrazona, implementado por meio do programa de 

desgravação tarifária, que reduziu a zero a alíquota do imposto de 

importação para um universo de bens, tem comércio regional facilitado 

(MERCOSUL, 2018?). E como já é sabido, diretamente ligada a práticas 

comerciais globais está a obsolescência programada, sendo também 

aplicada ao comércio deste bloco regional. 

Em paralelo a isso, aponta-se que em 2015 todos os estados-

membros e associados do Mercosul assinaram o pacto internacional 

relacionado a Agenda 2030, comprometendo-se em buscar o 

cumprimento dos dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável do 

acordo, por meio de suas cento e sessenta e nove metas, pelos quinze 

anos seguintes. Além disso, o Mercosul, como bloco, também assumiu o 

compromisso e passou a debater a Agenda em âmbito regional 

(TELAROLLI, 2018). 

O Tratado de Assunção, que constituiu o Mercosul em 1991, de 

maneira tímida traz em seu preâmbulo que os objetivos de 



desenvolvimento econômico do bloco devem ser alcançados mediante “o 

aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis” e “a preservação do 

meio ambiente”. Desse modo, ao mesmo tempo em que a abordagem do 

tema relativiza o engajamento dos estados com as questões ambientais, 

por não ter caráter vinculante, acaba instituindo um preceito 

fundamental (CAMPOS, 2012). 

O início da incorporação de conceitos relacionados à produção e 

consumo sustentáveis dentro da agenda do bloco deu-se apenas a partir 

dos compromissos assumidos pelos países membros na Declaração de 

Johanesburgo em 2002, e como consequência disso, iniciou-se o projeto 

regional Competitividade e Meio Ambiente, com a finalidade de 

estabelecer mecanismos de produção mais limpa para pequenas e médias 

empresas (MERCOSUL, 2006).  

Outro marco relevante para esse início de preocupação regional 

com temas ligados à produção e o consumo sustentáveis, foi Acordo de 

Marrakech no ano de 2003, que deriva do plano de Johanesburgo, que 

propôs a comunidade internacional a instituição de um programa de ação 

de dez anos, com iniciativas de promoção de mudanças nos padrões 

produtivos e de consumo.  

Em 2006, foi apresentado na 1ª Reunião Extraordinária dos 

Ministros do Meio Ambiente, o Projeto de Acordo sobre Política de Gestão 

Ambiental de Resíduos Especiais de Geração Universal e 

Responsabilidade Pós-Consumo que tem como previsão de primeira ação 

a realização de um diagnóstico da situação nacional e sub-regional a 

respeito da problemática, além do levantamento da legislação existente 

sobre essa matéria. Determinando como sujeito direto deste acordo, o 

fabricante e o importador, e como sujeitos indiretos ou envolvidos, os 

comerciantes e distribuidores, a comunidade em geral, os meios de 

comunicação e instituições educativas, os governos locais e os estados 

(MERCOSUL, 2006). 

Ainda, o referido documento reconhece a adoção do princípio da 

Responsabilidade Pós Consumo e ô define em seu artigo 7º como a 

atribuição do encargo da gestão ambiental dos resíduos estendida ao 



fabricante e ao importador de alguns produtos e serviços previstos no 

Anexo I. Neste anexo constam produtos como eletrônicos, lâmpadas e 

telefones celulares. Já o artigo 8º prevê que cabe ao fabricante e ao 

importador “garantir que os produtos lançados no mercado sejam logo 

depois de seu uso coletados e que os mesmos sejam reutilizados, 

reciclados, recuperados ou eliminados de uma maneira ambientalmente 

adequada.” E ainda, que estes devem “Assumir a difusão dos sistemas 

específicos de coleta perante os consumidores, orientando-os a respeito 

da devida separação e do sistema de retorno do produto usado ou do 

resíduo.” (MERCOSUL, 2006). 

No que concerne à aprovação e correspondente incorporação do 

Acordo pelos estados partes, a ata nº 3/10 do Grupo Mercado Comum 

(LXXXI Reunião Ordinária) designou ao Subgrupo de Trabalho nº 6 (SGT-

6) a realização de esforços para a revisão do Acordo em prol da obtenção 

de sua aprovação. E, por conseguinte, de acordo com a ata nº 03/11 do 

Subgrupo de Trabalho nº 6 (SGT-6) (LV Reunião Ordinária, setembro de 

2011), as delegações se comprometeram a desenvolver as gestões 

internas em prol de superar as dificuldades na aprovação do instrumento 

pelos órgãos de decisão do Mercosul (MATA DIZ; SOUZA, 2015). 

Este tipo de medida, se incorporada e colocada em prática, 

certamente é positiva para minimizar os efeitos pós-consumo da 

obsolescência programada no livre comércio, mas apenas no papel não 

tem efeito algum.  

E em complemento, no que se refere também a etapa pré-consumo, 

em 2007, por meio da decisão 26/07 do Conselho Mercado Comum, 

aprovou-se a Política de Promoção e Cooperação em Produção e Consumo 

Sustentáveis no Mercosul, que se baseou-se, dentre outros fatores, na 

necessidade de avançar na implementação do Acordo Quadro sobre Meio 

Ambiente, na indispensabilidade de contar com uma política regional em 

matéria de produção e consumo sustentáveis e na certeza de que as ações 

e instrumentos que promovam este tipo de iniciativa sustentável facilita 

a geração de emprego, a redução  da pobreza e a inclusão social nos 

estados membros do bloco. Porém, a partir dessa aprovação, não 



houveram ações expressivas para colocar a Política em prática 

(MERCOSUL, 2007). 

No que se refere especificamente a Agenda 2030, de acordo com 

documento elaborado pelo próprio bloco, diante da complexidade do 

pacto internacional objetivando o desenvolvimento sustentável, o 

Mercosul aparece como um espaço institucional privilegiado, possuindo 

uma estrutura institucional complexa e sofisticada que facilita o 

estabelecimento de abordagens, objetivos, compromissos e 

responsabilidades individuais e compartilhadas e que a Agenda 2030 e 

os ODS oferecem um quadro de referência para instruir a cooperação 

regional a percorrer um caminho de desenvolvimento sustentável 

(MERCOSUL, 2018). 

Como já mencionado, em 2015 todos os estados-membros e 

associados do Mercosul assinaram o pacto internacional relacionado a 

Agenda 2030. Porém, foi só a partir do segundo semestre de 2016 que se 

passou a debater informações e planejar ações em âmbito regional 

(TELAROLLI, 2018). 

Em 2017, o Instituto Social do Mercosul participou do evento 

“Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Por uma cooperação 

regional”, organizado pelo Mercosul em conjunto com outros atores 

internacionais do bloco e da ONU (TELAROLLI, 2018). Após o referido 

evento, em reunião da cúpula presidencial do Mercosul, os chefes de 

Estado do bloco reforçaram as intenções para a Agenda 2030 (LEITE, 

2018).  

  Em outubro de 2018, na sede do bloco, o Grupo de Cooperação 

Internacional do Mercosul (GCI) organizou várias atividades na esfera da 

cooperação, como um seminário com o objetivo de dimensionar a 

integração da cooperação internacional no âmbito da Agenda 2030. Essas 

atividades tinham como objetivo posicionar o Mercosul como referência 

de cooperação na região. (MERCOSUL, 2018)  

Em junho de 2019 o Parlamento do Mercosul (PARLASUL) 

promoveu o “1º Seminário Internacional sobre os Desafios Regionais para 



a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” 

(CAZARRÉ, 2019). 

Além disso, os temas ligados as questões conexas ao meio ambiente 

dos Objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda, vêm sendo 

tratados em reuniões de instâncias como, o Subgrupo de Trabalho – 6 

(SGT-6), a Reunião de Ministros para Meio Ambiente (RMMA) e a 

comissão para o tema no Parlamento do Mercosul (LEITE, 2018). 

Porém, apesar dessas movimentações do bloco, se fazem 

necessárias ainda iniciativas para atingir o real desenvolvimento 

sustentável, que vai além das discussões para meio ambiente e que 

perpassam às legislações assimétricas dos estados-membros 

(TELAROLLI, 2018). A Agenda 2030 é um documento com objetivos 

abrangentes, que exige intervenção em áreas como da educação, 

economia, entre outras, e de acordo com. Telarolli (2018) o pacto “[...] 

seria uma grande oportunidade para uma maior harmonização entre os 

países do bloco, para coordenar os interesses entre os membros do 

Mercosul.” 

Em relação a essas inciativas do Mercosul em favor do 

cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustável, Telarolli (2018) 

também aponta que, considerando os diversos recursos naturais 

compartilhados entre os Estados do bloco, ações regionais são muito 

importantes e assinala que  “Também deve-se ressaltar que acordos do 

Mercosul com outros blocos e países, como é o caso da União Europeia e 

Canadá, demandam a adequação a certos padrões de produção e de 

desenvolvimento pelos países do bloco.”. Essas questões especificamente 

vêm sendo debatida pelo Subgrupo de Trabalho nº 6 (SGT-6) desde 2002. 

E padronizações no momento da produção, como a criação de um “selo 

verde”, “são formas de pensar alternativas comuns aos países, as quais 

vão ao encontro dos grandes marcos para sustentabilidade 

internacionais, o que é questão fulcral para as vantagens comerciais do 

Mercosul.”. 

Nessa senda, se faz mister também mencionar, diante do Acordo 

de Livre Comércio fechado pelo Mercosul com a União Europeia no dia 



28 de junho de 2019, que o bloco europeu aprovou neste mesmo ano 

(2019) um pacote de medidas internas para prolongar a vida de 

vários eletrodomésticos, e para exigir que sejam mais sustentáveis no que 

concerne ao consumo de água e energia. A regulamentação ainda 

estabelece que as empresas forneçam peças de reposição aos 

consumidores e técnicos em no máximo 15 dias e pelo período de até 10 

anos, para que os produtos tenham maior durabilidade (GÓMEZ, 2019).  

Sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, 

frisa-se que o tratado não cita especificamente nada acerca da qualidade 

ou durabilidade dos produtos comercializados entre os blocos, nem 

quanto ao fornecimento de peças, mas menciona, como escopo das 

partes, a promoção do consumo e produção sustentáveis, incluindo, mas 

não limitado a, economia circular e outros modelos econômicos 

sustentáveis destinados a aumentar a eficiência dos recursos e reduzir a 

geração de resíduos, objetivando também deter o desmatamento, por 

meio de cadeias de suprimentos inteligentes, tudo isso em consonância 

com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12 da Agenda 

2030. Além de prever que as partes devem trabalhar juntas em prol de 

sistemas voluntários de garantia de sustentabilidade, como esquemas de 

comércio justos e éticos, através do compartilhamento de experiências e 

informações (MERCOSUL, 2019).  

Portanto, diante do histórico acima exposto e dos atuais 

compromissos assumidos pelo Mercosul, em âmbito regional, se mostra 

extremamente necessária a criação de legislações específicas para o tema 

da obsolescência programada, que regulamentem a forma como as 

indústrias projetam seus produtos, não para limitar a atividade 

econômica, mas para harmonizar a atividade comercial com os interesses 

sociais e ambientais, oferecendo ao mercado bens de consumo de 

qualidade e com tecnologia atualizada, além de fornecer peças de 

reposição e possibilidade de conserto quando os produtos apresentarem 

defeito. 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou a percepção 

de graves consequências negativas que a prática da obsolescência 

programada gera no meio ambiente e de como o fenômeno afetou a 

sociedade e sua maneira de viver e consumir. Além disso, permitiu o 

exame da prática como estratégia comercial internacionalmente 

estabelecida na economia global, diante da Agenda 2030 que tem como 

propósito representar uma mudança mundial a caminho da 

sustentabilidade, evidenciando o antagonismo entre elas. E, ainda, a 

pesquisa promoveu a verificação do alinhamento do Mercosul, como 

integração regional, com os compromissos do pacto ante o fenômeno da 

obsolescência programada. 

Como visto, as consequências da atual forma irracional de 

consumo e produção são desastrosas para o meio ambiente e os prejuízos 

são hoje facilmente perceptíveis. Diante dessa situação, de um histórico 

de convenções internacionais com o intento de reversão dos danos 

ambientais globais e de proteção do que ainda resta de recursos naturais, 

e do início da mudança de comportamento da sociedade, a Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas aprovou, em 2015, a resolução 

que estabeleceu a Agenda 2030, para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. E examinando os objetivos de desenvolvimento sustentável 

da Agenda, evidenciou-se extremada dissonância entre a prática da 

obsolescência programada e o acordo internacional, e ainda, que a 

prática se mostra como uma barreira para a execução das metas do 

documento e logo, óbice para sua efetivação. Tendo os estados signatários 

um dificultoso desafio que envolve múltiplos atores, se as intenções forem 

de realmente conduzir um desenvolvimento sustentável, seja em nível 

local, regional ou global.  

Isto posto, fica claro que a busca pelo desenvolvimento sustentável 

passa pelo enfrentamento da obsolescência programada, que não se 

confunde com a obsolescência que ocorre com a transição de tecnologias 

em decorrência de sua evolução técnica e nem com a obsolescência 

natural que ocorre pela ação da natureza e pelo tempo de uso, mas sim 



aquela obsolescência que foi programada de maneira artificial pela 

indústria apenas para aumentar o ritmo de consumo. 

Assim sendo, nota-se que o Direito possui uma demanda de 

ferramentas jurídicas capazes de combater ou pelo menos mitigar os 

efeitos negativos da prática. Pois, interromper a sociedade de consumo 

como se apresenta hodiernamente (neste ciclo irracional), para que se 

transforme em uma sociedade de consumo e produção conscientes, 

mostra-se como necessidade imediata para que ainda se possa salvar os 

recursos naturais que restam no planeta, visto que o sistema atual coloca 

a própria sociedade em risco.  

Constatou-se, que no contexto do Mercosul, não há um 

ordenamento ambiental comum, e as normas jurídicas da área são 

bastante modestas, existindo, contudo, princípios norteadores da 

atuação dos Estados. Além disso, evidenciou-se que o bloco possui 

dificuldade de associar temas ligados ao desenvolvimento econômico e de 

livre comercio com a gestão do meio ambiente regional.  

Ainda, aponta-se o bloco não possui nenhuma normativa que trate 

diretamente e de forma específica da obsolescência programada e seu 

enfrentamento, apesar de a prática estar presente nas relações 

comerciais tanto nacionais como intrabloco, bem como dos países do 

bloco com outros atores internacionais. 

Verifica-se que há a necessidade da criação de um documento 

regional jurídico forte e único, que envolva de maneira associada o 

desenvolvimento do livre comércio regional e a proteção do meio ambiente 

de maneira sustentável. Pois, se as questões comerciais são trabalhadas 

de forma conjunta, onde há a facilitação de entrada de produtos de um 

país para o outro, a proteção ambiental também deve andar junto. E além 

disso, esse instrumento daria forças ao Mercosul para, diante das 

relações globais, proteger e preservar seu vasto e rico patrimônio 

natural.  

Por fim, aponta-se ainda, que a implementação e obrigação do uso 

de uma etiqueta ecológica, como existe na União Europeia para 

identificar os produtos e serviços que tem um comportamento ambiental 



correto, permitindo aos produtores demonstrar e comunicar aos seus 

clientes que seus produtos e serviços respeitam o meio ambiente, 

também pode ser uma ferramenta de contribuição para que os 

consumidores possam fazer melhores escolhas.  

Por fim, destaca-se que uma sociedade que firma compromisso de 

cumprir com os audaciosos objetivos da Agenda 2030 não condiz com 

um modelo de sociedade que perpetra a obsolescência programada como 

prática usual para despargir a cultura do hiperconsumismo, pois esse 

modelo se mostra inconsequente e irresponsável ao ignorar os tantos 

impactos negativos gerados pelo fenômeno.  
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