Obsolescência programada
Publicado em Corais (https://www.corais.org)

Obsolescência programada

[1]
Davi Ferreira [1]
15:37 6 jul, 2015

Obsolescência programada [2]
Obsolescência programada é a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar e
distribuir um produto [3] para consumo [4] de forma que se torne obsoleto ou não-funcional [5]
especificamente para forçar o consumidor [6] a comprar a nova geração do produto.1 [7]
A obsolescência programada faz parte de um fenômeno industrial [8] e mercadológico [9] surgido
nos países capitalistas [10] nas décadas de 1930 [11] e 1940 [12] conhecido como
"descartalização", e é totalmente nociva ao meio ambiente [13], sendo considerada uma estratégia
não-sustentável [14]. A obsolescência programada faz parte de uma estratégia de mercado [9] que
visa garantir um consumo constante através da insatisfação [15], de forma que os produtos que
satisfazem as necessidades daqueles que os compram parem de funcionar ou tornem-se obsoletos
em um curto espaço de tempo, tendo que ser obrigatoriamente substituídos de tempos em tempos
por outros produtos mais modernos.
A obsolescência programada foi criada, na década de 1920 [16], pelo então presidente da General
Motors [17] Alfred Sloan [18]. Ele procurou atrair os consumidores [6] a trocar de carro
frequentemente, tendo como apelo a mudança anual de modelos e acessórios. Na tecnologia,
empresas como Apple [19] e Microsoft [20] são comumente lembradas por adotarem essa estratégia
de negócio em seus produtos e sistemas operacionais, como o iOS [21] (Apple [19]) e o Windows
[22] (Microsoft [20]).2 [23]
Inspirado na Centennial Bulb [24],3 [25] lâmpada que continua em funcionamento desde 1901 [26], o
espanhol [27] Benito Muros [28], da SOP (Sem Obsolescência Programada [29])4 [30] desenvolveu
uma lâmpada [31] de longa durabilidade e recebeu ameaças por conta desta invenção.5 [32] 6 [33]
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