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RESUMO 

 

Este estudo propôs a valorização dos resíduos de cinzas, lodo físico-químico 

da produção de painéis de MDF e resíduos de cal para a produção de um novo 

produto para a sua utilização na construção civil. Os resultados indicam que o 

conteúdo de cerca de 30-45% em peso, resultou em níveis apropriados de 

resistência mecânica. Esses níveis são adequados considerando a aplicação destes 

produtos na construção civil, além de serem economicamente atraentes devido ao 

baixo custo das matérias-primas e seus grandes benefícios ambientais, uma vez que 

evita a disposição inadequada dos resíduos. 

 

Palavras-chave:  Resíduos industriais, Reaproveitamento, Lodo físico-

químico, Materiais para a construção civil. 

 

ABSTRACT 

This study proposed the recovery of waste ash, physic-chemical sludge of the 

process of MDF board production and lime for the manufacture of a new product with 

better characteristics for its use in civil construction. Results indicate that for the 

waste, contents of about 30-45% by weight resulted in appropriate levels of 

mechanical resistance. Such levels are suitable considering the application of these 

products in civil construction; besides that, they are economically attractive because 

of the low cost of raw materials and major environmental benefits avoiding 

inadequate waste disposal. 
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materials. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O reaproveitamento ou a reciclagem de resíduos sólidos tem como objetivo a 

utilização completa de matérias-primas e a minimização do problema da poluição e 

do tratamento dos mesmos (PAWLOWSKY, 2010).  

O trato inadequado dos resíduos sólidos industriais contribui de forma 

marcante para o agravamento dos problemas ambientais, notadamente nos grandes 

centros urbanos, constituindo tarefa potencialmente poluidora do ar, solo e 

principalmente águas superficiais e do subsolo.  

A disposição de resíduos industriais em aterros sanitários, a céu aberto ou 

jogados em lagos, rios e mares fazem com que ocorram não apenas prejuízos ao 

equilíbrio da natureza como também perdas econômicas pelo não reaproveitamento 

de materiais perfeitamente passíveis de novas utilizações. Dessa forma, a 

possibilidade do reaproveitamento de resíduos sólidos e subprodutos industriais 

como materiais de construção vêm sendo ultimamente estudada por vários 

pesquisadores (PRIM et al., 1998). 

De acordo com Prim et al. (1998), são três as razões que motivaram essa 

atenção: primeiro, uma preocupação com o esgotamento de reservas de matéria-

prima que, se não para um país na sua totalidade, pelo menos para regiões 

específicas; segundo, a preocupação com a preservação do meio ambiente, afetada 

pelo volume crescente de resíduos sólidos descartados; e terceiro, em países 

carentes de matéria prima, a necessidade de compensar o desequilíbrio econômico 

provocado pelo alto preço do petróleo, reciclando resíduos sólidos. 

Atualmente, existem diversas soluções para o reaproveitamento de resíduos, 

sendo eles resíduos industriais ou domésticos. Segundo Borgo and Mymrine (2007) 

e Solyon (2009), reaproveitar resíduos sólidos industriais para a confecção de 

produtos para a construção civil é uma opção que tem sido estudada por muitos 

pesquisadores no Brasil e no mundo. Porém para tal é interessante que os novos 

materiais tenham propriedades mecânicas que se enquadrem nos padrões da 
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legislação brasileira, como a resistência à compressão uniaxial relatada na NBR 

7170 (ABNT, 1983) e na 7171 (ABNT, 1992). 

O objetivo deste trabalho foi estudar combinações de lodo do tratamento 

físico-químico de águas residuais e cinzas da incineração de biomassa de uma 

indústria de painéis de MDF e resíduos da produção de cal como material ligante, 

para formação de um produto de construção civil de valor agregado e comercial que 

atenda as normas brasileiras. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa experimental deste trabalho foi realizada em três etapas: 

caracterização das matérias-primas (lodo físico-químico, cinzas de biomassa e 

resíduos da produção de cal); preparação e estudo dos melhores corpos de prova, 

com diferentes proporções dos resíduos; e caracterização e avaliação das 

propriedades mecânicas, químicas e mineralógicas do novo material de construção 

civil.  

O lodo físico-químico e as cinzas foram fornecidos por uma indústria de 

painéis de MDF da região de Araucária (Paraná, Brasil) que gera aproximadamente 

4680 ton/ano e 8400 ton/ano destes resíduos respectivamente. 

O resíduo de produção de cal usada como material ligante foi proveniente de 

uma fábrica do Paraná (Brasil). A amostragem foi realizada em conformidade com a 

NBR 10.007 (2004), constituindo-se uma amostra representativa. 

A caracterização dos componentes iniciais e dos produtos finais foi executada 

utilizando os seguintes métodos: FRX, DRX, MEV e EDS, que determinaram as 

composições químicas, mineralógicas e as novas estruturas dos compostos.  

Os corpos de prova (CP’s) foram elaborados com diferentes proporções dos 

resíduos (Tabela 1), homogeneizados manualmente e compactados com força de 5 

MPa, sem secagem preliminar e sem cimento Portland. As idades trabalhadas foram 

de 3, 7, 14, 28, 60 e 90 dias, com dimensões de 20 x 20 mm.  

As amostras foram submetidas posteriormente a diversos ensaios para 

determinar: resistência à compressão uniaxial, resistência à água, absorção de água 

e dilatometria.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização das matérias-primas 

A composição química do lodo por FRX é apresentada principalmente pelo 

Al2O3 – 10,2%, CaO – 3,7%, P2O5 – 0,9% e SiO2 – 0,8%, com uma umidade de 

73,47% e uma perda ao fogo de 82,55%, provavelmente devido ao alto teor de 

matéria orgânica. A composição mineralógica por DRX do lodo físico apresentou três 

fases: Nitratine (NaNO3), Kamacite (Mg3Al6(Si,Al,B)5O21(OH)) e Aragonite (CaCO3).  

Para as cinzas provindas da queima da biomassa a FRX indicou a presença 

de SiO2 – 53,0%, Al2O3 – 12,8%, Fe2O3 – 5,7% e CaO – 2,5%, com uma umidade de 

9,37% e uma perda ao fogo de 20,18%, devido ao alto teor de madeira mal 

queimada. Já em sua composição mineralógica pela DRX estavam presentes 

Quartzo (SiO2) e Halite (NaCl). 

A fábrica de cal localizada na região de Colombo – PR forneceu o resíduo da 

produção da cal (RPC) - a cal mal queimada que servirá nestes experimentos como 

ligante nas misturas. Uma das exigências químicas adotadas para aplicação da cal 

como ligante na construção civil conforme a NBR 6453 (ABNT, 2003) é apresentar o 

teor mínimo de óxidos totais na base não volátil (CaO + MgO) de 88%. Este teor foi 

fixado tendo como base matérias-primas nacionais. O teor de anidrido carbônico 

(CO2), sendo fixado para a cal virgem especial e para a cal comum, teores máximos 

de 6 e 12% respectivamente. O RPC usado neste trabalho apresentou um teor de 

23,6% de CO2, caracterizando como resíduo de produção de cal. Nos difratogramas 

de raios-X existem fortes picos de Calcita (CaCO3), de Brucite (Mg(OH)2), Portlandite 

(Ca(OH)2) e Quartzo (SiO2). Muito visível também pela profunda distância entre 

curva de difratograma e linha zero do gráfico – característica para alto teor de 

materiais amorfos. 

No método de microscopia eletrônica de varredura acoplado a micro-análise 

química (MEV-EDS) foi verificado que o lodo promove a tendência dos 

conglomerados se reunirem entre si. Já a MEV para a cinza indicou a presença de 

uma grande diversidade entre as partículas, que revela uma alta porosidade do 

material por não haver ligação química entre os componentes, caracterizando um 

material disforme. Para o RPC, pela MEV pode-se observar que a superfície é 

bastante lisa, uniforme, sem elevações, com uma considerável rede de poros 
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irregulares. A maioria das partículas tem as formas redondas, como nuvens, típicos 

para substâncias amorfas.  

 

Caracterização dos materiais desenvolvidos 

A análise de mudança das resistências à compressão uniaxial de CP’s 

(Tabela 1) permite concluir que as composições, gradativamente suas resistências a 

compressão foram aumentando. Isto indica que com o passar do tempo ocorre uma 

maior interação química dos componentes, reduzindo o volume de espaços vazios 

que deixavam o material mais frágil. Mas o destaque maior foi para a composição 5 

cujas resistências foram sempre as maiores e chegaram até 8,37 MPa no 90° dia. 

Por isso, a composição 5 foi escolhida para pesquisar os processos físico-químicos 

de formação de estruturas através dos métodos de DRX e MEV-EDS. 

 

Tabela 1 - Mudança de resistência à compressão unia xial durante a hidratação 

e cura 

 Composições (%) Resistência (MPa) após de dias de cura  

N Lodo 
 

Cinza 
 

RPC 
3  7  14 28  60  90  

1 
 

45 
 

45 10 
 

5,09 ± 0,54 
 

4,25 ± 0,29 
 

5,50 ± 0,44 
 

5,32 ± 0,72 
 

5,17 ± 0,38 
 

5,25 ± 0,43 

2 
 

40 
 

45 15 
 

3,90 ± 0,60 
 

4,17 ± 0,98 
 

5,26 ± 1,06 
 

5,40 ± 0,65 
 

6,08 ± 1,10 
 

5,87 ± 0,15 

3 
 

35 
 

50 15 
 

2,20 ±0,40 
 

2,97 ± 0,28 
 

3,05 ± 0,43 
 

3,70 ± 0,89 
 

3,66 ± 0,58 
 

3,09 ± 0,05 
 

3,42 ± 0,13 4 
 

30 
 

55 15 
 

1,95 ±0,16 
 

2,93 ± 0,46 
 

3,38 ± 0,32 
 

3,48 ± 0,59 
 

3,35 ± 0,32 

5 
 

40 
 

40 20 
 

5,25 ± 0,89 
 

6,13 ± 0,72 
 

7,18 ± 0,44 
 

6,96 ± 0,97 
 

7,95 ± 1,67 
 

8,37 ± 2,14 

6 
 

35 
 

45 20 
 

3,75 ± 0,28 
 

4,86 ± 0,48 
 

5,62 ± 0,40 
 

5,10 ± 1,42 
 

6,14 ± 0,65 
 

6,04 ± 0,93 

7 
 

30 
 

50 20 
 

1,62 ± 0,35 
 

2,30 ± 0,52 
 

3,02 ± 0,56 
 

3,13 ± 0,57 
 

3,55 ± 0,45 
 

3,87 ± 0,55 
Nota: Conforme a NBR 7171 (1992) a resistência uniaxial dos blocos cerâmicos deve ser a seguinte:  
                  Classe 15 = 1,5 < 2,5 MPa, Classe 25 = 2,5 < 4,5 MPa. 

                 Conforme a NBR 7170 (1983) a resistência uniaxial dos tijolos maciços deve ser a seguinte:  
                          Classe A < 2,5 MPa; Classe B  2,5 < 4,0 MPa; Classe C > 4,0 MPa.  
 

Comparando os dados da Tabela 1 com demandas de NBR 7170 (ABNT, 

1983) e NBR 7171 (ABNT, 1992), pode-se notar que os valores de resistências dos 

materiais desenvolvidos estão em conformidade com as normas citadas e 

ultrapassam muitas vezes o limite máximo indicado.  

Os resultados da dilatometria demonstraram variação entre 0,93 e 2,35 % de 

maneira diretamente proporcional ao aumento do teor de cinzas. O menor teor de 

RPC apresentou menor dilatação, e a composição 5 teve dilatação de 1,40%.  
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Os valores encontrados para a resistência à água em 60 dias, foram entre 

2,24 a 4,76 MPa, com coeficiente de resistência à água (Cra) entre 0,60 a 0,82.  

Para o 90º dia foram obtidos valores de resistência 2,41 e 5,22 MPa, com 

coeficiente de resistência à água entre 0,62 e 0,85.  

Desta forma, a cinza responde negativamente para a resistência à água, uma 

vez que quanto maior sua proporção na mistura menor foram os valores de 

resistência obtidos. Já o lodo responde positivamente sobre a resistência à água.  

Para quase todas as misturas o coeficiente de absorção de água (Ca) 

aumenta com o crescimento do teor de cinza, e variou entre 0,77 e 1,61 no 60° dia 

de cura; e entre 0,86 a 1,65 no 90° dia de cura.  

Os resultados de decifração de difratogramas de Raios-X de (Figura 1) de 

amostras de composição 5 da Tabela 1 durante de cura estão reunidas em Tabela 2.  

 

 
A – mistura seca 

 
B – 3 dias 

 
C – 14 dias 

 
D – 60 dias 

Figura 1 - Mudança de difratogramas de Raios X de a mostras da composição 5 

da Tabela 1 durante a cura. 
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Tabela 2 - Mudanças de composição mineralógica de a mostras da composição 

5 da Tabela 1 durante a cura  

Mistura seca  3 dias  14 dias  60 dias  

Quartzo - SiO
2
 Quartzo - SiO

2
 Quartzo - SiO

2
 Quartzo - SiO

2
 

Portlandite - 

Ca(OH)
2
 

Portlandite - Ca(OH)
2
 Portlandite - Ca(OH)

2
 Portlandite - Ca(OH)

2
 

Periclase – MgO Periclase – MgO  Periclase – MgO Periclase – MgO 

Calcite - CaCO
3
 Calcite - CaCO

3
 Calcite - CaCO

3
 Calcite - CaCO

3
 

Grafite – C Grafite – C Grafite – C Grafite – C 

 * Kornerupine –  

Mg
3
Al

6
(Si,Al,B)

5
O

21
(OH) 

Kornerupine –  

Mg
3
Al

6
(Si,Al,B) 

5
O

21
(OH) 

Kornerupine - 

Mg
3
Al

6
(Si

0.8
,Al

0.2
)
5
O

21
(OH) e  

Fe
4
Mg

10
Al

25
(Si,B)

18
O

86
 

 * Tobermorite - 

(CaO)
x
SiO

2
.H

2
O 

Tobermorite - (CaO)
x
SiO

2
.H

2
O Tobermorite - (CaO)

x
SiO

2
.H

2
O 

Nota: * novas formações cristalinas com o decorrer do tempo 

 

Os dados da Tabela 2 confirmam que nos difratogramas com o tempo de 

hidratação e cura aparecem minerais de duas modificações cristalinas de 

Kornerupine – Mg3Al6(Si0.8,Al0.2)5O21(OH) e Fe4Mg10Al25(Si,B)18O86  e Tobermorite –  

(CaO)xSiO2.H2O. E há um aumento na intensidade dos picos de Calcite –  CaCO3. 

Além de ser bem visível também o crescimento do teor de materiais amorfos, 

especialmente comparando os difratogramas de material seco e o material com 60 

dias de cura. 

 

 
A   x 5.000 - 3 dias 

 
B    x 5.000 - 3 dias 

 

C    x 4.000 - 60 dias 

Figura 2 - Micrografias com EDS da composição 5 da Tabela 1 durante a cura. 
 

O resultado da MEV permite observar no 3° dia ainda há pedaços de estrutura 

de cinza. Na Figura 2 – C no 60° dia já aparecem estruturas relativamente 

Área 1 

+2 

+2 
+ 1 

Área 2 

+ 3 

+ 4 
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monolíticas, com o tempo está adquirindo maior resistência e as partículas estão 

reagindo e se interligando.  

O fato de haver poucas e pequenas trincas serve de apoio para esta 

afirmação.  

Na área 1 e 2 das micrografias representadas pelas Figuras 2 – A, B e C foi 

realizada a micro-análise química de EDS no idade de 3 e 60 dias, e seus 

resultados estão apresentados na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 - Análise de EDS da área geral da microgra fia do corpo de prova em 3 

e 60 dias  

Idade, 
Dias 

Áreas e 
Pontos 

C O Mg Al Si K Ca Fe Total 

3 Área 1 46,76 25,98 9,20 1,79 1,03 0,32 13,96 0,97 100 

3 Ponto 1 9,85 37,97 7,60 0,71 0,35 0,22 42,65 0,66 100 

3 Ponto 2 25,30 15,86 5,69 2,25 1,82 0,70 44,62 3,75 100 

60 Área 2 46,24 14,69 14,93 2,66 3,96 0,74 15,24 1,54 100 

60 Ponto 3 47,29 22,29 19,90 1,56 - 0,23 8,18 0,56 100 

60 Ponto 4 43,43 26,01 11,83 2,08 - 0,38 15,2 1,07 100 

 

Comparando os valores de composição química das Áreas 1 e 2 através de 

EDS é possível confirmar grande diferença de teores de Mg, Al e Si, característica 

de substâncias amorfas. Já na comparação química dos diferentes pontos destas 

áreas, a diferença de teores de praticamente todos os elementos observados é 

muito maior. Esta informação confirma alto teor de materiais amorfos, de acordo com 

os resultados de DRX. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resíduos industriais usados nesta pesquisa (lodo físico-químico e cinzas 

de biomassa da indústria de painéis de MDF e resíduos de indústria de cal) podem 

ser usados como matérias-primas principais para a produção de novos materiais de 

construção civil, sem queima e sem cimento Portland. 

Os materiais desenvolvidos possuem boas propriedades mecânicas: alta 

resistência à compressão uniaxial (até 8,37 MPa), coeficiente de resistência à água 

(0,60 - 0,82 no 60º dia e 0,62 e 0,85 no 90º dia), absorção de água (0,77 - 1,61 no 
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60° e 0,86 - 1,65 no 90º dia) e dilatometria (0,93 e 2,35 % no 90º dia). Estas 

características estão de acordo com as demandas de NBRs para materiais de 

construção civil de tipo tijolos maciços ou furados. 

Estes altos valores de propriedades mecânicas podem ser explicados pelo 

surgimento de novas formações, através de dissolução de alumi-silicatos das 

matérias-primas iniciais em ambiente úmido e alcalino proveniente da mistura das 

mesmas, e especialmente pelo crescimento de estruturas carbonáceas amorfas e 

cristalinas. 

Os materiais desenvolvidos são economicamente atrativos devido ao baixo 

custo dos resíduos industriais usados. E a maior vantagem de seu uso é ambiental 

por diminuir a extração de matérias-primas naturais e utilização de resíduos 

industriais acima citados, evitando a contaminação do meio ambiente pela má 

disposição dos mesmos. 
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MARKETING VERDE, MAIS DO QUE UMA UTOPIA 

 

Priscila Dizaro e Douglas Brunetta 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo identificar se o consumidor é moldado para reciclar e ter 

atitudes ecologicamente correta, ou apenas dar lucros aos fabricantes desse 

produto, ao preferir produtos renováveis e menos impactantes, é importante que não 

se confunda os conceitos de responsabilidade ambiental e marketing verde. Estes 

sustentam o discurso ambiental utilizado pelas organizações com o objetivo de gerar 

lucratividade em contrassenso da preservação meio ambiente. 

 

Palavras Chaves:  Marketing verde, conscientização Ambiental, Obsolescência 

Programada. 

 

 

This article aims to identify whether the consumer is molded to recycle and be 

environmentally friendly attitudes, or just give profits to the manufacturers of this 

product, to prefer renewable products and less impactful, it is important not to 

confuse the concepts of environmental responsibility and green marketing . These 

underpin the environmental discourse used by organizations with the goal of 

generating profitability nonsense of preserving the environment. 

 

Key Words:  Green Marketing, Environmental awareness, Planned Obsolescence. 

 

INTRODUÇÃO 

Nunca houve tanta preocupação com o meio ambiente como agora, e não 

demorou muito para esse fato tornar-se para as empresas motivo de criação de 

novas estratégias. Há uma nova demanda de consumidores, mais conscientes e 

capazes de pagar mais por um produto conscientemente renovável, Layrargues 

(1998) porém fica a dúvida se as organizações realmente estão preocupadas com o 
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meio ambiente ou lançam produtos ambientalmente corretos para agradar a 

clientela. 

 Com a moda sustentável surge um novo desafio para os profissionais de 

marketing, pois é necessária a busca de novas estratégias de mercado, cada vez 

mais conscientes para com o ciclo de vida de seus produtos. 

O objetivo desta pesquisa é identificar as influências das organizações no 

consumo de produtos ecologicamente corretos levando em consideração a seguinte 

questão: se estamos sendo moldados para reciclar e ter atitudes ecologicamente 

correta, ou apenas dando lucros aos fabricantes desse produto, ao preferir produtos 

renováveis e menos impactantes. 

 

METODOLOGIA 

 Metodologia é a descrição precisa dos métodos, materiais, técnicas e 

equipamentos utilizados. Deve permitir a repetição do experimento ou estudo com a 

mesma exatidão por outros pesquisadores. Sendo assim o atual artigo utilizou como 

métodos de pesquisa a pesquisa bibliográfica que segundo Santos (2004) é aquela 

que desenvolve a partir de um material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos [...] seguindo as etapas de escolha do tema, levantamento 

bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano provisório do 

assunto, busca de fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do 

assunto e redação do texto. 

 O presente artigo tem como quesito a pesquisa exploratória, para que o tema 

a ser apresentado torne-se mais explícito, sendo possível seu estudo sob diversos 

ângulos, através da análise de exemplos e entrevistas com pessoas que tiveram 

experiência com o tema a ser pesquisado Gonçalves (2009). 

  

MARKETING 

 O marketing não é algo novo, o ser humano sempre fez seu uso, até mesmo 

nos primordios da humanidade,quando o homem o aplicava ao tentar negociar uma 

troca, porém seu estudo é consideravelmente novo. 

Ambler (2004)  

O Marketing tem existido desde o início do comércio, sempre 

pensado, não era chamado desta forma. Mercadores não 
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simplesmente compravam e vendiam; eles desenvolviam 

relacionamentos de longo prazo, o que agora seria chamado 

de equidade da marca. Eles podem não ter sido introspectivos 

sobre seus métodos de negócios, mas se eles não tivessem 

conhecimento de como satisfazer seus consumidores, 

enquanto faziam lucro para eles mesmos, o comércio não teria 

sobrevivido. Ambler (2004, p. 3) 

 

 O estudo do marketing tornou-se realidade a partir das necessidades dos 

empresários em administrar as novas empreitadas ocorridas com a Revolução 

Industrial. 

 Chauvel (2001) afirma que o Marketing nasceu no início do século XX, no 

momento em que a economia de mercado se generalizava no mundo ocidental. 

Esse novo sistema transformou radicalmente as relações entre economia e 

sociedade, deste então surgiram vários conceitos que buscaram sua explicação tal 

como o AMA (American Marketing Association) que foi criada em 1937 por 

visionários em marketing e academia. Ela é uma das maiores associações de 

marketing do mundo, com mais de 30.000 membros que trabalham, e estudam a 

área de marketing em todo o mundo. 

Para a AMA marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos 

para criar, comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para 

consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. (Definição 2008).1 

 

 Segundo Fonseca (2007) é notório que a  problematica ambiental acirrou –se 

com a  Revolução Industrial,e seus efeitos mais gritantes comçcaram a ocorrer a 

partir da década de 1960 quando o planeta começou a dar as respostas as 

agressões contra eles dirigidas. 

 O consumidor mudou, ele não busca apenas por um produto com qualidade, 

mas sim por um produto ecologicamente correto e adequado para o consumo. Com 

esse novo nicho de mercado surge então uma nova era no Marketing, o Marketing 

Ambiental ou Marketing Verde, porém cabe a seguinte questão, o consumidor busca 

                                                 
1
http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx 
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por produtos sustentáveis porque acredita ou é induzido a acreditar que as ações 

envolventes em seu ciclo de vida sejam benéficas ao meio ambiente. 

 

4.0 Marketing Verde 

 

Segundo Polonsky (1994) Marketing Verde ou Ambiental consiste em todas 

as atividades desenvolvidas para gerar e facilitar quaisquer trocas com a intenção de 

satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores, desde que a satisfação de 

tais desejos e necessidades ocorra com o mínimo de impacto negativo sobre o meio 

ambiente. 

É de total compreensão que o Marketing Verde, seja um assunto complicado 

e temível de se lidar, uma vez que o pensamento verde é, consumir menos, e o 

pensamento do Marketing é justamente o contrário, consumir mais. Para chegar a 

um acordo plausível, pode-se dizer que o pensamento do Marketing Verde é 

consumir conscientemente. 

Este cenário transformou o termo sustentabilidade para um tema debatido e 

praticado nas empresas. Para estar enquadrada no mercado, as empresas se veem 

obrigadas a realizar ou pelo menos fingir que realizam algum tipo de serviços 

ecológicos. 

O marketing ambiental ou marketing verde, “é mais complexo e requer novas 

estratégias, que efetivamente, abordem desafios-chaves, relacionados com a 

maneira de definição do verde, do desenvolvimento de produtos verdes, que os 

consumidores apreciarão e da comunicação com credibilidade desempenhos e 

iniciativas Ottman (1994) 

Devido a todo essa movimentação ecologicamente correta, é preciso que as 

empresas se enquadrem a essa nova exigência do mercado Desta forma elas são 

diretamente ou indiretamente responsáveis por todo o ciclo de vida de seus 

produtos, criação, produção, embalagem, transporte, consumo e descarte dos 

mesmos. É preciso que saibamos para onde vão todas as coisas que jogamos fora, 

desde a sua extração (nome bonito para exploração dos recursos naturais), 

distribuição e disposição. 

Um grande exemplo de empresa responsável pelo ciclo de vida de seus 

produtos, é a Kraft Foods Brasil com o refresco em pó da marca TANG. A ideia 
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nasceu em 2009 com o intuito de reciclagem das embalagens dos produtos, a causa 

se baseia na defesa divertida da sustentabilidade, convocando crianças de todo o 

Brasil a ajudar a cuidar do planeta. Através do Slogan “Preparou, bebeu faz”, é claro 

que um ato como este é positivo e conscientemente ecológico, tornando-se um 

diferencial para esta marca, que dá a oportunidade do cliente consumir, e ficar 

conscientemente correto com seus atos, por mais que ele seja mínimo, como ajudar 

a reciclar uma única embalagem de refresco2. 

Desta forma as pessoas estão preocupadas com o descarte correto das 

embalagens dos produtos por elas consumido, é um assunto delicado de se discutir, 

afinal é um assunto que está presente na sociedade. 

Devido ao alto grau de publicidade reservado ao tema, vale a questão: Será 

que as pessoas realmente estão conscientemente preocupadas com o meio 

ambiente ou isso será mais uma jogada de Marketing para maior lucratividade das 

empresas? 

 

5.0 Do Consumo Sustentável ao Consumidor Verde 

 

 De alguns anos pra cá, nos países mais evoluídos, as questões ambientais 

receberam uma atenção privilegiada, essa conscientização mesmo que por parte de 

poucos consumidores teve suas consequências no mundo empresarial, que 

começaram a lançar novos produtos com uma maior preocupação ambiental. 

No marketing verde, os consumidores desejam encontrar a qualidade 

ambiental nos produtos e serviços que adquirirem Kotler (2002). 

Nessa forma de Marketing, o que determina o consumo de produtos amigos 

do meio ambiente, até mesmo mais do que a preocupação com o tema ambiental, 

são os sentimentos expressados pelos consumidores em exercer tal ação. 

O consumidor enfrenta uma variedade de escolhas de consumo, o que faz 

com que mude seu comportamento na hora da compra e posterior utilização do 

produto. 

Levitt (1990) expôs que constantemente os clientes recebem grandes 

quantidades de opções para ajudá-los a resolver seus problemas. Eles não 

compram coisas: compram soluções para os seus problemas. Organizações 
                                                 
2http://revistageracaosustentavel.blogspot.com.br/2012/04/tang-promove-olimpiadas-de-
reciclagem.html 
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florescentes são aquelas que procuram melhores maneiras de ajudar as pessoas a 

resolver seus problemas. Organizações e empresas que tem o objetivo de 

sobreviver a longo prazo tem que atrair e manter clientes, fatos que as levam a 

enfrentar a necessidade de descobrir o que as pessoas realmente 

Desejam e valorizam e, então, a atender a esses desejos e valores. A percepção 

dos valores sociais e adaptação de estratégias mercadológicas a estes passam a 

enormes diferenciais perante a sociedade. 

As crianças precisam desde pequenas ser alertadas e orientadas a respeito 

das questões ambientais, é mais que comum vermos escolas fazendo campanhas 

de reciclagem, solicitando aos alunos que tragam latinhas, garrafas pet e outros 

materiais, porém estas campanhas também possuem o seu lado negativo, 

incentivando o consumo excessivo de tais produtos. 

Cabe nos perguntar se uma criança educada para reciclar latas de alumínio 

estaria ecologicamente correta, ou apenas dando lucros aos fabricantes desse 

produto, ao preferir produtos renováveis e menos impactantes, como é o caso das 

garrafas retornáveis de vidro. 

Devido a isso é preciso que a educação não seja somente para reciclar, mas 

sim consumir produtos menos agressivos ao meio ambiente.  

 O objetivo principal da comunicação verde é mostrar ao consumidor que um 

artigo ecologicamente correto, é também mais saudável para o consumo, a partir do 

momento em que se reduz os danos ambientais, a qualidade de vida das pessoas 

pode sofrer melhorias. Desta forma, com o Marketing Verde a empresa divulga o 

que tem feito em prol do meio ambiente e, desse modo, procura sensibilizar o 

consumidor para que ele também participe deste processo, já que a 

responsabilidade de preservar os recursos escassos é de todos Teixeira (2007). 

 

 

6.0 Contradições Entre Atitude e Comportamento Ambi ental. 

As empresas que possuem em suas estratégias o marketing verde são 

percebidas pelo cliente como uma empresa líder, agente de mudanças, pois força as 

pessoas a pensarem em um futuro incerto e realista e a se preparar para esse 

futuro. Agindo como tal aumentam as probabilidades de posicionar-se da maneira 

desejada no mercado. 
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A personalidade da marca é o que a diferencia da competição, devendo ser 

criada adaptando-se ao posicionamento competitivo da marca, ajustando-se à 

percepção e à expectativa do consumidor, Schultz (1994). 

Os produtos verdes podem representar uma vantagem competitiva para as 

organizações, por meio da ideia de uma consciência de melhoria contínua voltada 

para o desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos. 

De acordo com Queiros, Domingues e Abreu (2003) um produto que possui 

um atributo verde pode ser considerado um produto diferenciado. O fato de ser 

considerado ecologicamente correto irá significar que existe uma preocupação em 

seu processo de produção quanto à sua concepção, seu ciclo de vida e outros 

fatores como a utilização de tecnologias limpas, uso racional de recursos naturais, 

gestão de embalagens e certificações ambientais. 

Todo esse processo sustentável preocupa os ambientalistas. Muitos 

acreditam que as marcas estão usando o posicionamento “verde” como um artifício 

para agradar aos consumidores sem, entretanto, abraçar medidas efetivas para 

preservar o planeta. Um exemplo disso é o Earth Day, Dia da Terra, mundialmente 

comemorado no dia 22 de Abril, que visava conscientizar a população sobre as 

causas do meio ambiente, e acabou tornando-se uma data promocional para as 

organizações divulgarem suas marcas “sustentáveis” 

Segundo uma pesquisa realizada e publicada pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA)3, em 20 anos, diminuiu consideravelmente o número de brasileiros 

que não sabe identificar os problemas ambientais: de 47% foi para 10%, entre os 

problemas ambientais do Brasil apontados pelos entrevistados, o lixo subiu de 4%, 

em 1992, para 28%, em 2012, e houve uma descentralização sobre a percepção do 

brasileiro em relação a quem tem a responsabilidade de solucionar os problemas: 

governo estadual dobrou (de 33 a 61%), prefeituras subiu (30 a 54%) e comunidade 

aumentou (15 a 21%). Mas a noção de que cabe ao governo cuidar do meio 

ambiente ainda se sobressai à responsabilidade individual e coletiva. 

Apesar das palavras "desenvolvimento sustentável", "consumo sustentável" 

ou "biodiversidade" fazerem parte do vocabulário dos brasileiros a pesquisa divulgou 

que 52% da população não separam o lixo. 

                                                 
3
http://www.mma.gov.br/informma/item/8588-pa%C3%ADs-est%C3%A1-mais-consciente 
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O consumidor compra produtos ecologicamente corretos, para que os 

mesmos venham a suprir qualquer forma de consciência a respeito de não estar 

ajudando ao meio ambiente. 

 

7.0 Obsolescência Programada 

As organizações precisam de um contínuo consumo tecnológico de 

inovações, para que suas vendas, possam sustentar seus fluxos de caixa. Com esse 

boom de inovações diárias, é preciso que as organizações providenciem sempre a 

modernização dos produtos ou serviços ofertados, tornando-os assim obsoletos. 

Para impulsionar o consumo, foi criado o conceito de obsolescência 

programada, um descarte acelerado dos objetos para fazer girar com velocidade a 

engrenagem capitalista, Silva (2009). 

Obsolescência é a condição que ocorre a um produto ou serviço que deixa de 

ser útil, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento, devido ao surgimento 

de um produto tecnologicamente mais avançado. Os produtos tornam-se obsoletos a 

partir do momento em que são disponibilizados aos consumidores, satisfazendo um 

desejo e criando outro. 

Segundo Drucker (2009) novos produtos serão necessários por causa das 

transformações tecnológicas que tornaram os atuais produtos obsoletos. Uma marca 

pode sofrer um forte abalo se estiver alicerçada em produtos obsoletos 

tecnologicamente ou de baixa aceitação pelo mercado Marcus (2006). Um problema 

adicional são os produtos que ficam obsoletos com muita rapidez, Cobra (2009). As 

citações acima, são prova de que a obsolescência programada dos produtos ou 

serviços está enraizada nas organizações, para que as mesmas mantenham-se 

competitivas e ativas no mercado.  

 

Conclusão. 

Segundo estudos citados a cima, conclui-se que a facilidades para produzir produtos 

e organizar processos amigos do meio ambiente é uma questão a ser levada em 

consideração nos dias atuais, com a quantidade de tecnologias criadas a cada 

momento, a questão ambiental já deveria ser um caso de sucesso, porém é de fácil 

percepção que nos encontramos inseridos ao capitalismo da obsolescência 

programada. 
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 As organizações estão preocupadas com a questão ambiental, porém há uma 

outra prioridade acima desta: a sua perpetuidade. Para alcança-la é necessário que 

a organização gere lucro, possua um bom fluxo de caixa, e na maioria das vezes, 

não existe a preocupação em conhecer a história de sua matéria prima, seus 

benefícios para o meio ambiente etc., o simples fato de ser mais barata é o que 

realmente importa. 

Não há um mundo ecológico em um mundo de negócios, o fato de se mostrar 

ser ecológico é apenas mais uma forma de conseguir mais vendas, mais clientes, 

consequentemente, mais lucratividade, pois a mídia inserida na cabeça do 

consumidor o faz acreditar que ao comprar um produto que se diz ecologicamente 

correto, ele estarão fazendo sua parte, ou seja é um meio para que o mesmo não 

sinta-se culpado pelos outros afazeres que deixa de realizar como por exemplo a 

separação do lixo, o consumo consciente de produtos, redução de utilização de 

energia e água entre outros, assim as organizações simplesmente maquiam a 

sustentabilidade. 

O discurso – o “ecológico” ou o “sustentável” – não passa de uma espécie de 

“marketing verde” para atrair cada vez mais consumidores, principalmente aqueles 

tidos como “mais conscientes” que consomem cada vez mais. O próprio ato de 

consumir, já não seria por si só insustentável? Pelo menos nas sociedades 

capitalistas onde, a cada dia surgem novas necessidades, muitas delas inúteis que 

se transformam rapidamente em lixo retornando à natureza e degradando o 

ambiente. 

No momento atual o desenvolvimento sustentável tem se mostrado como uma 

falácia, mais do que uma utopia, porém com uma maior conscientização e a ciam de 

tudo vontade é possível, tornar as coisas melhores. 
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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo identificar se o consumidor é moldado para reciclar e ter 

atitudes ecologicamente correta, ou apenas dar lucros aos fabricantes desse 

produto, ao preferir produtos renováveis e menos impactantes, é importante que não 

se confunda os conceitos de responsabilidade ambiental e marketing verde. Estes 

sustentam o discurso ambiental utilizado pelas organizações com o objetivo de gerar 

lucratividade em contrassenso da preservação meio ambiente. 

 

Palavras Chaves:  Marketing verde, conscientização Ambiental, Obsolescência 

Programada. 

 

ABSTRACT 

This article aims to identify whether the consumer is molded to recycle and be 

environmentally friendly attitudes, or just give profits to the manufacturers of this 

product, to prefer renewable products and less impactful, it is important not to 

confuse the concepts of environmental responsibility and green marketing . These 

underpin the environmental discourse used by organizations with the goal of 

generating profitability nonsense of preserving the environment. 

 

Key-words:  Green Marketing, Environmental awareness, Planned Obsolescence. 

 

INTRODUÇÃO 

Nunca houve tanta preocupação com o meio ambiente como agora, e não 

demorou muito para esse fato tornar-se para as empresas motivo de criação de 
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novas estratégias. Há uma nova demanda de consumidores, mais conscientes e 

capazes de pagar mais por um produto conscientemente renovável, Layrargues 

(1998) porém fica a dúvida se as organizações realmente estão preocupadas com o 

meio ambiente ou lançam produtos ambientalmente corretos para agradar a 

clientela. 

 Com a moda sustentável surge um novo desafio para os profissionais de 

marketing, pois é necessária a busca de novas estratégias de mercado, cada vez 

mais conscientes para com o ciclo de vida de seus produtos. 

O objetivo desta pesquisa é identificar as influências das organizações no 

consumo de produtos ecologicamente corretos levando em consideração a seguinte 

questão: se estamos sendo moldados para reciclar e ter atitudes ecologicamente 

correta, ou apenas dando lucros aos fabricantes desse produto, ao preferir produtos 

renováveis e menos impactantes. 

 

METODOLOGIA 

 Metodologia é a descrição precisa dos métodos, materiais, técnicas e 

equipamentos utilizados. Deve permitir a repetição do experimento ou estudo com a 

mesma exatidão por outros pesquisadores. Sendo assim o atual artigo utilizou como 

métodos de pesquisa a pesquisa bibliográfica que segundo Santos (2004) é aquela 

que desenvolve a partir de um material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos [...] seguindo as etapas de escolha do tema, levantamento 

bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano provisório do 

assunto, busca de fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do 

assunto e redação do texto. 

 O presente artigo tem como quesito a pesquisa exploratória, para que o tema 

a ser apresentado torne-se mais explícito, sendo possível seu estudo sob diversos 

ângulos, através da análise de exemplos e entrevistas com pessoas que tiveram 

experiência com o tema a ser pesquisado Gonçalves (2009). 

  

MARKETING 

 O marketing não é algo novo, o ser humano sempre fez seu uso, até mesmo 

nos primordios da humanidade,quando o homem o aplicava ao tentar negociar uma 

troca, porém seu estudo é consideravelmente novo. 
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Para Ambler (2004, p.3): 

 O Marketing tem existido desde o início do comércio, sempre pensado, não 

era chamado desta forma. Mercadores não simplesmente compravam e 

vendiam; eles desenvolviam relacionamentos de longo prazo, o que agora 

seria chamado de equidade da marca. Eles podem não ter sido 

introspectivos sobre seus métodos de negócios, mas se eles não tivessem 

conhecimento de como satisfazer seus consumidores, enquanto faziam 

lucro para eles mesmos, o comércio não teria sobrevivido. 

 

 O estudo do marketing tornou-se realidade a partir das necessidades dos 

empresários em administrar as novas empreitadas ocorridas com a Revolução 

Industrial. 

 Chauvel (2001) afirma que o Marketing nasceu no início do século XX, no 

momento em que a economia de mercado se generalizava no mundo ocidental. 

Esse novo sistema transformou radicalmente as relações entre economia e 

sociedade, deste então surgiram vários conceitos que buscaram sua explicação tal 

como o AMA (American Marketing Association) que foi criada em 1937 por 

visionários em marketing e academia. Ela é uma das maiores associações de 

marketing do mundo, com mais de 30.000 membros que trabalham, e estudam a 

área de marketing em todo o mundo. 

Para a AMA marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos 

para criar, comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para 

consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. (Definição 2008).1 

 Segundo Fonseca (2007) é notório que a  problematica ambiental acirrou –se 

com a  Revolução Industrial,e seus efeitos mais gritantes comçcaram a ocorrer a 

partir da década de 1960 quando o planeta começou a dar as respostas as 

agressões contra eles dirigidas. 

 O consumidor mudou, ele não busca apenas por um produto com qualidade, 

mas sim por um produto ecologicamente correto e adequado para o consumo. Com 

esse novo nicho de mercado surge então uma nova era no Marketing, o Marketing 

Ambiental ou Marketing Verde, porém cabe a seguinte questão, o consumidor busca 

por produtos sustentáveis porque acredita ou é induzido a acreditar que as ações 

envolventes em seu ciclo de vida sejam benéficas ao meio ambiente. 

                                                 
1
http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx 
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MARKETING VERDE 

 

Segundo Polonsky (1994) Marketing Verde ou Ambiental consiste em todas 

as atividades desenvolvidas para gerar e facilitar quaisquer trocas com a intenção de 

satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores, desde que a satisfação de 

tais desejos e necessidades ocorra com o mínimo de impacto negativo sobre o meio 

ambiente. 

É de total compreensão que o Marketing Verde, seja um assunto complicado 

e temível de se lidar, uma vez que o pensamento verde é, consumir menos, e o 

pensamento do Marketing é justamente o contrário, consumir mais. Para chegar a 

um acordo plausível, pode-se dizer que o pensamento do Marketing Verde é 

consumir conscientemente. 

Este cenário transformou o termo sustentabilidade para um tema debatido e 

praticado nas empresas. Para estar enquadrada no mercado, as empresas se veem 

obrigadas a realizar ou pelo menos fingir que realizam algum tipo de serviços 

ecológicos. 

O marketing ambiental ou marketing verde, “é mais complexo e requer novas 

estratégias, que efetivamente, abordem desafios-chaves, relacionados com a 

maneira de definição do verde, do desenvolvimento de produtos verdes, que os 

consumidores apreciarão e da comunicação com credibilidade desempenhos e 

iniciativas Ottman (1994) 

Devido a todo essa movimentação ecologicamente correta, é preciso que as 

empresas se enquadrem a essa nova exigência do mercado Desta forma elas são 

diretamente ou indiretamente responsáveis por todo o ciclo de vida de seus 

produtos, criação, produção, embalagem, transporte, consumo e descarte dos 

mesmos. É preciso que saibamos para onde vão todas as coisas que jogamos fora, 

desde a sua extração (nome bonito para exploração dos recursos naturais), 

distribuição e disposição. 

Um grande exemplo de empresa responsável pelo ciclo de vida de seus 

produtos, é a Kraft Foods Brasil com o refresco em pó da marca TANG. A ideia 
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nasceu em 2009 com o intuito de reciclagem das embalagens dos produtos, a causa 

se baseia na defesa divertida da sustentabilidade, convocando crianças de todo o 

Brasil a ajudar a cuidar do planeta. Através do Slogan “Preparou, bebeu faz”, é claro 

que um ato como este é positivo e conscientemente ecológico, tornando-se um 

diferencial para esta marca, que dá a oportunidade do cliente consumir, e ficar 

conscientemente correto com seus atos, por mais que ele seja mínimo, como ajudar 

a reciclar uma única embalagem de refresco2. 

Desta forma as pessoas estão preocupadas com o descarte correto das 

embalagens dos produtos por elas consumido, é um assunto delicado de se discutir, 

afinal é um assunto que está presente na sociedade. 

Devido ao alto grau de publicidade reservado ao tema, vale a questão: Será 

que as pessoas realmente estão conscientemente preocupadas com o meio 

ambiente ou isso será mais uma jogada de Marketing para maior lucratividade das 

empresas? 

 

DO CONSUMO SUSTENTÁVEL AO CONSUMIDOR VERDE 

 De alguns anos pra cá, nos países mais evoluídos, as questões ambientais 

receberam uma atenção privilegiada, essa conscientização mesmo que por parte de 

poucos consumidores teve suas consequências no mundo empresarial, que 

começaram a lançar novos produtos com uma maior preocupação ambiental. 

No marketing verde, os consumidores desejam encontrar a qualidade 

ambiental nos produtos e serviços que adquirirem Kotler (2002). 

Nessa forma de Marketing, o que determina o consumo de produtos amigos 

do meio ambiente, até mesmo mais do que a preocupação com o tema ambiental, 

são os sentimentos expressados pelos consumidores em exercer tal ação. 

O consumidor enfrenta uma variedade de escolhas de consumo, o que faz 

com que mude seu comportamento na hora da compra e posterior utilização do 

produto. 

Levitt (1990) expôs que constantemente os clientes recebem grandes 

quantidades de opções para ajudá-los a resolver seus problemas. Eles não 

compram coisas: compram soluções para os seus problemas. Organizações 

florescentes são aquelas que procuram melhores maneiras de ajudar as pessoas a 
                                                 
2http://revistageracaosustentavel.blogspot.com.br/2012/04/tang-promove-olimpiadas-de-
reciclagem.html 
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resolver seus problemas. Organizações e empresas que tem o objetivo de 

sobreviver a longo prazo tem que atrair e manter clientes, fatos que as levam a 

enfrentar a necessidade de descobrir o que as pessoas realmente 

Desejam e valorizam e, então, a atender a esses desejos e valores. A percepção 

dos valores sociais e adaptação de estratégias mercadológicas a estes passam a 

enormes diferenciais perante a sociedade. 

As crianças precisam desde pequenas ser alertadas e orientadas a respeito 

das questões ambientais, é mais que comum vermos escolas fazendo campanhas 

de reciclagem, solicitando aos alunos que tragam latinhas, garrafas pet e outros 

materiais, porém estas campanhas também possuem o seu lado negativo, 

incentivando o consumo excessivo de tais produtos. 

Cabe nos perguntar se uma criança educada para reciclar latas de alumínio 

estaria ecologicamente correta, ou apenas dando lucros aos fabricantes desse 

produto, ao preferir produtos renováveis e menos impactantes, como é o caso das 

garrafas retornáveis de vidro. 

Devido a isso é preciso que a educação não seja somente para reciclar, mas 

sim consumir produtos menos agressivos ao meio ambiente.  

 O objetivo principal da comunicação verde é mostrar ao consumidor que um 

artigo ecologicamente correto, é também mais saudável para o consumo, a partir do 

momento em que se reduz os danos ambientais, a qualidade de vida das pessoas 

pode sofrer melhorias. Desta forma, com o Marketing Verde a empresa divulga o 

que tem feito em prol do meio ambiente e, desse modo, procura sensibilizar o 

consumidor para que ele também participe deste processo, já que a 

responsabilidade de preservar os recursos escassos é de todos Teixeira (2007). 

 

CONTRADIÇÕES ENTRE ATITUDE E COMPORTAMENTO AMBIENTA L. 

As empresas que possuem em suas estratégias o marketing verde são 

percebidas pelo cliente como uma empresa líder, agente de mudanças, pois força as 

pessoas a pensarem em um futuro incerto e realista e a se preparar para esse 

futuro. Agindo como tal aumentam as probabilidades de posicionar-se da maneira 

desejada no mercado. 
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A personalidade da marca é o que a diferencia da competição, devendo ser 

criada adaptando-se ao posicionamento competitivo da marca, ajustando-se à 

percepção e à expectativa do consumidor, Schultz (1994). 

Os produtos verdes podem representar uma vantagem competitiva para as 

organizações, por meio da ideia de uma consciência de melhoria contínua voltada 

para o desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos. 

De acordo com Queiros, Domingues e Abreu (2003) um produto que possui 

um atributo verde pode ser considerado um produto diferenciado. O fato de ser 

considerado ecologicamente correto irá significar que existe uma preocupação em 

seu processo de produção quanto à sua concepção, seu ciclo de vida e outros 

fatores como a utilização de tecnologias limpas, uso racional de recursos naturais, 

gestão de embalagens e certificações ambientais. 

Todo esse processo sustentável preocupa os ambientalistas. Muitos 

acreditam que as marcas estão usando o posicionamento “verde” como um artifício 

para agradar aos consumidores sem, entretanto, abraçar medidas efetivas para 

preservar o planeta. Um exemplo disso é o Earth Day, Dia da Terra, mundialmente 

comemorado no dia 22 de Abril, que visava conscientizar a população sobre as 

causas do meio ambiente, e acabou tornando-se uma data promocional para as 

organizações divulgarem suas marcas “sustentáveis” 

Segundo uma pesquisa realizada e publicada pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA)3, em 20 anos, diminuiu consideravelmente o número de brasileiros 

que não sabe identificar os problemas ambientais: de 47% foi para 10%, entre os 

problemas ambientais do Brasil apontados pelos entrevistados, o lixo subiu de 4%, 

em 1992, para 28%, em 2012, e houve uma descentralização sobre a percepção do 

brasileiro em relação a quem tem a responsabilidade de solucionar os problemas: 

governo estadual dobrou (de 33 a 61%), prefeituras subiu (30 a 54%) e comunidade 

aumentou (15 a 21%). Mas a noção de que cabe ao governo cuidar do meio 

ambiente ainda se sobressai à responsabilidade individual e coletiva. 

Apesar das palavras "desenvolvimento sustentável", "consumo sustentável" 

ou "biodiversidade" fazerem parte do vocabulário dos brasileiros a pesquisa divulgou 

que 52% da população não separam o lixo. 

                                                 
3
http://www.mma.gov.br/informma/item/8588-pa%C3%ADs-est%C3%A1-mais-consciente 
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O consumidor compra produtos ecologicamente corretos, para que os 

mesmos venham a suprir qualquer forma de consciência a respeito de não estar 

ajudando ao meio ambiente. 

 

OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA 

As organizações precisam de um contínuo consumo tecnológico de 

inovações, para que suas vendas, possam sustentar seus fluxos de caixa. Com esse 

boom de inovações diárias, é preciso que as organizações providenciem sempre a 

modernização dos produtos ou serviços ofertados, tornando-os assim obsoletos. 

Para impulsionar o consumo, foi criado o conceito de obsolescência 

programada, um descarte acelerado dos objetos para fazer girar com velocidade a 

engrenagem capitalista, Silva (2009). 

Obsolescência é a condição que ocorre a um produto ou serviço que deixa de 

ser útil, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento, devido ao surgimento 

de um produto tecnologicamente mais avançado. Os produtos tornam-se obsoletos a 

partir do momento em que são disponibilizados aos consumidores, satisfazendo um 

desejo e criando outro. 

Segundo Drucker (2009) novos produtos serão necessários por causa das 

transformações tecnológicas que tornaram os atuais produtos obsoletos. Uma marca 

pode sofrer um forte abalo se estiver alicerçada em produtos obsoletos 

tecnologicamente ou de baixa aceitação pelo mercado Marcus (2006). Um problema 

adicional são os produtos que ficam obsoletos com muita rapidez, Cobra (2009). As 

citações acima, são prova de que a obsolescência programada dos produtos ou 

serviços está enraizada nas organizações, para que as mesmas mantenham-se 

competitivas e ativas no mercado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo estudos citados a cima, conclui-se que a facilidades para produzir 

produtos e organizar processos amigos do meio ambiente é uma questão a ser 

levada em consideração nos dias atuais, com a quantidade de tecnologias criadas a 

cada momento, a questão ambiental já deveria ser um caso de sucesso, porém é de 

fácil percepção que nos encontramos inseridos ao capitalismo da obsolescência 

programada. 
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 As organizações estão preocupadas com a questão ambiental, porém há uma 

outra prioridade acima desta: a sua perpetuidade. Para alcança-la é necessário que 

a organização gere lucro, possua um bom fluxo de caixa, e na maioria das vezes, 

não existe a preocupação em conhecer a história de sua matéria prima, seus 

benefícios para o meio ambiente etc., o simples fato de ser mais barata é o que 

realmente importa. 

Não há um mundo ecológico em um mundo de negócios, o fato de se mostrar 

ser ecológico é apenas mais uma forma de conseguir mais vendas, mais clientes, 

consequentemente, mais lucratividade, pois a mídia inserida na cabeça do 

consumidor o faz acreditar que ao comprar um produto que se diz ecologicamente 

correto, ele estarão fazendo sua parte, ou seja é um meio para que o mesmo não 

sinta-se culpado pelos outros afazeres que deixa de realizar como por exemplo a 

separação do lixo, o consumo consciente de produtos, redução de utilização de 

energia e água entre outros, assim as organizações simplesmente maquiam a 

sustentabilidade. 

O discurso – o “ecológico” ou o “sustentável” – não passa de uma espécie de 

“marketing verde” para atrair cada vez mais consumidores, principalmente aqueles 

tidos como “mais conscientes” que consomem cada vez mais. O próprio ato de 

consumir, já não seria por si só insustentável? Pelo menos nas sociedades 

capitalistas onde, a cada dia surgem novas necessidades, muitas delas inúteis que 

se transformam rapidamente em lixo retornando à natureza e degradando o 

ambiente. 

No momento atual o desenvolvimento sustentável tem se mostrado como uma 

falácia, mais do que uma utopia, porém com uma maior conscientização e a ciam de 

tudo vontade é possível, tornar as coisas melhores. 
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