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A SOCIEDADE DE CONSUMO 
E DO DESPERDÍCIO

• Origem: início do séc. XX –
American way of life EUA)

• Indústria: fordismo

a) linha de montagem;

b) produção em série;

c) organização do trabalho na 
fábrica;

d) redução do valor das 
mercadorias;

e) sociedade de consumo.



Crise de 1929
•Crise financeira iniciada nos EUA

com repercussão no sistema
produtivo global;

• Superprodução;

•Redução do consumo.



INDUSTRIALIZAÇÃO POR 
SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES
• Brasil: de país agrário a urbano-industrial:

a) Investimentos para a diversificação
econômica;

b) Fabricação em território nacional de
bens de consumo duráveis;

c) Empresas estrangeiras com instalações
no Brasil.



Mudanças nos modos de vida dos brasileiros



As alterações
• População urbana;

• Acesso a bens de consumo duráveis (carros, refrigeradores);

• Acesso a bens de consumo não duráveis (bebidas, sorvetes).



Estratégias de Marketing

• Alteração sobre o que é necessário;

• Desenvolvimento de falsas necessidades;

• Esse novo modo de vida, tendo por base “necessidades criadas” e o 
elevado consumo de bens e serviços, fez nascer a sociedade de 
consumo.



Sociedade de Consumo e 
Desigualdades

• Enquanto uma parcela da
população tem acesso a
vários produtos, grande
parte vive em condição de
pobreza, não tendo acesso à
educação, boas condições
de moradia e, até mesmo, à
alimentação.









PROBLEMAS CAUSADOS 
PELO CONSUMISMO

a) Desperdício;
b) Uso irracional de 

recursos naturais;
c) Destruição da 

natureza;
d) Impactos ambientais.





RESÍDUOS SÓLIDOS
• Matéria orgânica: restos de comida;

• Papel e papelão: jornais, revistas, caixas e embalagens;

• Plásticos: garrafas, garrafões, frascos, embalagens;

• Vidro: garrafas, frascos, copos;

• Metais: latas;

• Outros: roupas, óleos de motor, resíduos de eletrodomésticos.

• Estima-se que cada pessoa produza, em média, 1,3 kg de resíduo sólido por 
dia.



PEGADA ECOLÓGICA

• metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do
consumo das populações humanas sobre os recursos naturais.



Consumo Consciente



Sociedade de Consumo 
versus Recursos Naturais

• Recurso natural: qualquer
elemento ou aspecto da natureza
que esteja em demanda, seja
passível de uso ou esteja sendo
usado pelo homem.



• Recursos Naturais Renováveis: aqueles
que podem ser renovados ou
regenerados após o homem utilizá-los
em suas atividades;

• Recursos Naturais Não Renováveis:
aqueles que levam muito tempo
(tempo geológico) para se regenerar.



Sociedade de consumo e sustentabilidade

• O nosso planeta não suportará mais três ou quatro
sociedades com o mesmo nível de consumo dos EUA, Japão
e alguns países europeus.

• Motivo: alta renda da população permite realizar elevados
gastos com a aquisição de bens e serviços;

• O intenso consumo levaria ao esgotamento de muitos
recursos naturais não renováveis – combustíveis fósseis.





Impactos do consumismo sobre o espaço 
urbano

• Elevado consumo de água/energia;

• Sistema de saneamento básico;

• Construção de grandes shoppings centers, hipermercados em diversos 
países;

• Condomínios fechados.





•DF: 3 mil toneladas de 
lixo retiradas das ruas 
diariamente...



Desenvolvimento 
Ecologicamente Sustentável

• Objetivo de suprir as necessidades
da geração atual, sem comprometer
a capacidade da Terra de atender às
necessidades das gerações futuras.




