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A obsolescencia planeada consiste na limitacao artificial da vida util dos produtos, com o
intuito de promover a sua substituicao mais cedo do que seria expectavel. Este conceito e
praticado de forma reiterada por muitas empresas, as quais podem nao ter consciencia de que
as suas repercussoes no comportamento de compra dos consumidores poderao ser muito
negativas. Mas sera que os consumidores conhecem a realidade da obsolescencia planeada?
Caso se deparem com esta realidade, estarao os consumidores dispostos a punir as referidas
empresas? Que repercussoes tera este conceito, na pratica, no comportamento de compra dos
consumidores? Todas estas questoes sao muito delicadas e serao abordadas neste estudo em
quatro niveis: (1) as repercussoes da obsolescencia planeada no comportamento do
consumidor; (2) as questoes eticas que se levantam quando se fala de obsolescencia planeada;
(3) a influencia da obsolescencia planeada na sustentabilidade ambiental; (4) a relacao
conturbada entre a obsolescencia planeada e a inovacao.
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