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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é verificar a contribuição do marketing (MKT) para com a degradação 

ambiental, tal como denunciada no Século XXI, na medida em que ele se presta a organizar o 

mercado de maneira a promover a venda de bens e serviços, fato que em si pressiona as fontes 

finitas e infinitas de recursos naturais. A abordagem utilizada é a histórico-dedutiva, pois é 

analisado o contexto histórico circundante, a partir do que são deduzidas respostas 

minimamente válidas ao problema formulado. À guisa de resultados e conclusões, os fatos 

seguem dois sentidos: num primeiro se conclui pela influência deste campo do conhecimento 

na degradação do ambiente natural, muito embora sejam necessárias pesquisas posteriores para 

aprofundar esse entendimento. Num segundo sentido, emerge uma possível agenda de pesquisa. 

Sendo o MKT produto histórico de modo específico de produção, trazendo em si várias 

implicações para a continuidade da vida na terra, abre-se espaço para a discussão em torno a 

um novo modelo de sociedade, verdadeiramente sustentável. 

Palavras-Chave: Capitalismo; Modelo de Sociedade; Degradação Ambiental 

Introdução 

O sujeito recebe as chaves de seu novo apartamento e começa a habitá-lo. De início se espanta 

com o quase-nada que há, a não ser as próprias estruturas externas (paredes), o chão coberto 

por revestimento, além de tubulações pré-instaladas, pia, e claro, portas com chaves 

dependuradas. Está num hotel e precisa sair de lá imediatamente, mas percebe logo que vai 

precisar de “coisas” para realizar a mudança à nova moradia. “Coisas” mínimas, de início: 

chuveiro para o banho quente, e itens semelhantes, haja vista a necessidade da higiene e do 

aquecimento. Depois, talheres, pratos e alguma comida. A cama já está a caminho, e a 

expectativa só aumenta, dada a incerteza quanto ao horário da entrega. Pronto, já “dá” para 

morar. Instalado, sai para comprar mantimentos em mercado. Daí vem o fogão. Em seguida 

virá a geladeira, armários e demais itens para que sua habitação fique plena. Antecedeu a tudo 

isso, acima de tudo, o próprio conhecimento mercadológico quanto à aquisição do imóvel que 

passará a ocupar, no tocante a preços, condições de financiamento e funcionalidade. Histórias 

como essa se repetem inúmeras vezes, propiciadas sobremaneira pelo marketing (MKT) em 

suas relações com a Ciência Econômica. 
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O MKT, ao lado da Ciência Econômica, é muito importante nesse contexto, conforme se 

depreende. Foi por causa dele que o sujeito teve não só conhecimento como também facilitações 

várias para que tivesse acesso a tantas mercadorias. A partir daí, para o que ele servirá? 

Modestamente respondendo, para continuar a orientar nas mesmas funções a outras pessoas. 

Para nós, restam três questões, afora essa indagação e essa resposta: primeira, serão necessários 

recursos naturais para prover a sociedade daquele mínimo à sobrevivência de todos, segundo a 

tecnologia disponível, o avanço civilizacional e os recursos monetários amealhados por esse 

sujeito com seu trabalho. Segunda questão, essa quantidade mínima em si já traz um peso ao 

meio ambiente, na medida da quantidade de pessoas que necessitam disso tudo. Por fim, 

vivemos todos sob as condicionantes de um modo de produção que incentiva o tempo todo a 

que todos consumamos a renda disponível, tal como ensina, por exemplo, a teoria do 

consumidor (na maximização do desejo do consumidor), ideia dominante em inúmeras escolas 

de economia. Como tal, nos tornamos sujeitos que buscam consumir, se consumidor, e produzir, 

se empresário, fatos mediatos pela disponibilidade e uso de recursos naturais. 

Esta pesquisa possui como tema Consumo (In) consciente e Responsabilidade Ambiental, e tem 

como mote o conhecimento das relações entre o consumo de bens e serviços numa determinada 

sociedade e a degradação ambiental, tal como denunciada no Século XXI; passando pelo estudo 

do marketing enquanto promotor dessas vendas e organizador de mercado em última instância; 

sem deixar de levar em consideração o conhecimento advindo da Ciência Econômica, campo 

de conhecimento responsável na história das sociedades pela organização e estudo das 

condições necessárias a que o ser humano conseguisse a sua sobrevivência material. Está 

organizado em três partes: numa primeira, expõe-se o marketing e a Ciência Econômica como 

participantes e reveladoras do cotidiano de sociedades modernas. Numa segunda, disserta-se 

brevemente sobre o sistema de produção dominante neste Século XXI, o que contextualizará a 

pesquisa. Numa terceira parte, busca-se relações que ligam o desenvolvimento Sustentável à 

produção e circulação de mercadorias, fato mediado pelo consumo, o qual vem resultando em 

negação daquilo que embasa a vida na terra: o meio natural. Após isso, segue-se a metodologia 

utilizada e a conclusão do artigo, com os resultados obtidos a partir dos dados bibliográficos 

recolhidos e analisados. 

Marketing e Economia no Cotidiano 

Para Kotler e Armstrong (2007), seria a seguinte a cadeia de componentes que perfazem o 

“processo de marketing”: num primeiro momento, estariam as necessidades, desejos e 

demandas dos clientes, no seio do qual se movem as necessidades humanas, entendidas como 

“situações de privação percebida” (KOTLER E ARMSTRONG, 2007, p. 04). São as chamadas 

necessidades materiais mínimas, caracterizadoras da própria vivência do ser social enquanto 

materialidade. Estariam nesse contexto a comida, a bebida, a vestimenta contra as intempéries; 

os calçados e a própria moradia, que protege contra os efeitos do sol e da chuva. Outrora, na 

primavera do ser humano, protegeu contra animais selvagens, sendo formada em cavernas bem 

protegidas, por exemplo. A forma de conseguir as outras mercadorias citadas também era 

específica ao tempo, pois prevalecia o nomadismo, situação na qual o sapiens não fixava 

moradia em locais específicos, ficando sempre a viajar de um lugar a outro, buscando condições 

favoráveis à existência, a exemplo de rios, terras férteis e caça abundante. Kotler e Armstrong 



 
 

3 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

22 e 23 de Outubro de 2019 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

(2007) fazem questão de frisar que aquilo não se trata de criações dos profissionais do 

marketing. “São elementos básicos da condição humana (idem, ibidem).  

Ligados a essas necessidades dessa forma definidas estariam os desejos, que “são a forma que 

as necessidades humanas assumem quando moldadas pela cultura e pela personalidade 

individual”. No contexto da Ciência Econômica, para uma de suas correntes de pensamento, o 

desejo passou a ser base para a definição do valor das “coisas”, no que se definiu por Teoria da 

Utilidade, que tem em Jeremy Bentham3 (1748-1832) um expoente teórico.  

(...). Os desejos são compartilhados por uma sociedade e são descritos em termos de 

objetos que satisfarão as necessidades. Quando apoiados pelo poder de compra, os 

desejos tornam-se demandas. Considerando seus desejos e recursos, as pessoas 

demandam produtos com benefícios que lhes darão o melhor conjunto de valor e 

satisfação. (KOTLER E ARMSTRONG, 2007, p. 04) 

É muito comum sentir desejo por coisas, diga-se, principalmente em sociedades modernas. Nos 

shopping center, em calçadas de centros urbanos, vemos pessoas desejando este ou aquele 

objeto de vitrines, todas caprichosamente organizadas para atrair a atenção do “freguês”. 

Manifestação do mesmo fato, são comuns depoimentos com a justificativa de “ir fazer compras” 

em dias “chatos” ou entediantes. Programas televisivos, novelas, de forma destacada, mostram 

personagens chegando a suas casas com sacolas e mais sacolas de compras, algumas ostentando 

a marca “do momento”, a grife que este ou aquele “famoso” usou ou indicou e fatos 

semelhantes. Segundo Magalhães, Lopes e Moretti (2017), “O consumo tornou-se nas últimas 

décadas um aspecto central da sociedade e cultura contemporâneas. Pela primeira vez é mais 

difícil vender do que fabricar bens e serviços, levando o marketing e a propaganda a uma 

posição crucial nos negócios.” (p. 43) 

O volume de “coisas” assim desejado forma a demanda de determinadas sociedades, definida 

por autores neoclássicos como a “quantidade do bem que os compradores desejam e podem 

comprar” (MANKIW, 2001, p. 67). Essa mesma corrente de pensamento afirma, no seio da 

Teoria do Consumidor, que o indivíduo busca a maximização de suas necessidades, de seus 

desejos, ao mesmo tempo em que se vê restringido pelo poder de compra que possui. “O 

consumidor escolhe o ponto de sua restrição orçamentária que toca a curva de indiferença mais 

elevada” (idem, p. 472), sendo o primeiro termo a quantidade de recursos monetários de que 

ele dispõe, o segundo, a cesta de bens disponível para consumir. Assim, quanto maior seu poder 

de compra, maior será sua cesta de bens possível, com implicações importantes no contexto 

deste artigo para o meio ambiente, dado o fato da maximização de desejos pelo consumidor. O 

consumo encontraria, nessa ideia, justificativa plena, com seus congêneres “utilizações 

exaustivas de recursos naturais e emissão de resíduos ao meio ambiente natural”, na medida em 

que são elevados ao ponto de fim em si mesmo. Facilmente se percebe a quantidade de bens 

que muitos de nós temos em casa e aos quais não damos uso. 

 
3 “O pensamento de Bentham foi completado pela obra póstuma, Teoria dos deveres ou A ciência da moral, de 

1834. Afirmando que a utilidade de cada objeto é definida por sua capacidade de produzir prazer ou felicidade, e 

de evitar a dor e o infortúnio, (...)”. Disponível em https://educacao.uol.com.br/biografias/jeremy-bentham.htm. 

Acesso a 01 de setembro de 2019 
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Modelo de Oferta e Demanda. Fonte: internet. 

Num segundo passo estaria a “oferta de mercado – uma combinação de produtos, serviços, 

informações ou experiências oferecidas a um mercado para satisfazer uma necessidade ou um 

desejo” (KOTLER E ARMSTRONG, 2007, p. 05). A oferta, por sinal, completaria o modelo 

que tem também a demanda como outro corolário. É exercida pelas firmas do mercado, em 

estruturas que podem ir da concorrência perfeita ao monopólio, situação na qual uma só 

empresa vende em determinados mercados produtos que não possuem substitutos, graças ao 

que pode estabelecer preços além daqueles obtidos no modelo da concorrência perfeita e afastar 

concorrentes ainda no acesso. Em paralelo ao que faz o consumidor segundo a teoria, à firma 

interessa a maximização de lucros. E isso inclui vendas em grandes volumes, obedecendo-se, 

claro, às curvas de custos e às margens de lucros. Por fim, à capacidade monetária do 

consumidor. Opções relativas a conseguir um segundo emprego ou a trabalhar horas extras são 

necessárias, assim, a quem quer ou pretende consumir mais. Ter renda é condição necessária 

ao consumo, tanto maior quanto se queira maior a variedade e quantidade de bens pretendida. 

Um terceiro passo seria o “valor e satisfação para o cliente”.  

Os consumidores normalmente deparam com uma grande quantidade de produtos e 

serviços capazes de lhes satisfazer determinada necessidade. Como eles fazem sua 

escolha entre essas diversas ofertas ao mercado? Os clientes formam expectativas em 

relação ao valor e à satisfação que várias ofertas proporcionarão e fazem suas escolhas 

de acordo com essas expectativas. Os clientes satisfeitos compram novamente e contam 

aos outros suas boas experiências. Os clientes insatisfeitos muitas vezes mudam para a 

concorrência e depreciam o produto aos outros (KOTLER E ARMSTRONG, 2007, p. 

05) 

Reforçando o que se disse há pouco, na busca da satisfação de suas necessidades, os clientes-

consumidores têm em vista tanto a satisfação de necessidades quanto o poder de compra que 

possuem. Sentir desejo e formar expectativas nem sempre são somente o que lhes basta, ou o 

que lhes é necessário. Sua capacidade de compra irá sempre, numa economia de mercado, estar 

limitada ao que possui em termos de poder monetário. Querendo comprar mais, horas extras e 

novos empregos são opção necessária, a fim de deslocarem sua restrição orçamentária4 

(MANKIW, 2001). Ressalvas se faça a essa capacidade de mudar para a concorrência, apontado 

pelo autor na citação acima. Em monopólios, tal não é possível. Coroando o processo estariam 

as “Trocas e relacionamentos”, momento no qual “O marketing ocorre”. “A troca é o ato de 

 
4 Restrição Orçamentária: instrumental neoclássico indicativo do equilíbrio do consumidor, segundo o qual este 

se equilibra entre a quantidade de recursos monetários que possui e a quantidade de bens e serviços que pode 

consumir para satisfazer necessidades. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_oferta_e_da_procura
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obter de alguém um objeto desejado oferecendo algo em troca” (KOTLER E ARMSTRONG, p. 

06). Em seguida a essas trocas estaria o mercado, “conjunto de compradores reais e potenciais 

de um produto”. Esses compradores compartilham de um desejo ou uma necessidade 

específicos que podem ser satisfeitos por meio de trocas e relacionamentos, os primeiros 

intermediados muitas vezes pela moeda, pelo dinheiro. 

Marketing significa administrar mercados para produzir relacionamentos lucrativos 

com o cliente. Entretanto, é trabalhoso criar esses relacionamentos. Os vendedores 

devem procurar compradores, identificar as necessidades deles, elaborar boas ofertas ao 

mercado, determinar preços para elas, promovê-las, armazená-las e entregá-las. 

Atividades como desenvolvimento de produto, pesquisa, comunicação, distribuição, 

serviços e determinação de preços são atividades centrais do marketing (KOTLER E 

ARMSTRONG, 2007, p. 06) 

A atividade de marketing seria, assim, essencial ao circuito produtivo da sociedade atual e 

imprescindível a que as pessoas encontrem os produtos de que precisam para satisfazer suas 

necessidades. Mas os fundamentos da Ciência Econômica também precisam participar do 

processo de compreensão e entendimento do contexto, pois dão sustentação a atividades básicas 

em torno ao que o marketig gira: oferta e demanda de produtos. Conforme se verá adiante, 

mercado é produção e circulação de mercadorias, sendo esta a venda, que inclui 

“desenvolvimento de produto, pesquisa, comunicação, distribuição, serviços e determinação de 

preços” (KOTLER E ARMSTRONG, 2007, p. 06). No quadro até agora desenvolvido, o marketing 

é o problema, quando se fala em consumo responsável ou irresponsável e desenvolvimento 

sustentável? Em outras condições históricas, ele poderia ser dispensado? Ou haveria condições 

gerando em última instância as formas de vivência e as determinações para as sociedades, 

inclusive para o marketing? E o MKT muda a forma de relacionamento entre consumo, 

necessidade e acessibilidade. Sem ele, muitos viventes se encontrariam em situação complexa, 

principalmente em sociedades tão rica em produtos e serviços variados. 

Em meio a essas considerações vale trazer alguns dados de realidades como a brasileira 

relativos ao consumo. Segundo a Agência Brasil,  

O percentual de famílias endividadas aumentou pelo sexto mês consecutivo no país. Em 

junho de 2019, o endividamento subiu 0,6 ponto percentual em relação a maio. (...). Foi 

o maior registro de endividamento mensal desde julho de 2013. Em relação a junho de 

2018, o aumento foi de 5,4 pontos percentuais. Apesar do crescimento de 

endividamento das famílias, que chegou a 64%, a PEIC5 identificou uma queda no 
número de famílias com dívidas ou contas em atraso, tanto na comparação mensal 

quanto na anual (AGÊNCIA BRASIL, 2019) 

Para a realidade mundial e de outros países, noutro sentido, o filme-documentário The True 

Cost6 traz revelações importantes sobre moda e meio ambiente. São dignas de nota tanto 

tendências de moda que se revezam semanalmente, quanto condições subumanas de trabalho e 

vida para milhares de crianças, jovens e adultos em redor do mundo, passando pelo acúmulo de 

tecidos resultantes do consumo exacerbado de uma moda que, ao contrário do que acontecia até 

 
5 PEIC – Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
6 Disponível em https://www.nonetflix.com.br/the-true-cost/18680. Acesso a 01 de setembro de 2019 
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há pouco tempo atrás, não mais obedece à sucessão das estações do ano (quatro). Agora, “A 

cada semana, temos uma nova moda”, com a consequente degradação e até depleção de 

ambientes inteiros. Num e noutro caso, o marketing e as relações econômicas determinam 

direções, condicionamentos e consequências dignas de estudo e nota. Mas a pergunta 

permanece: onde está a responsabilidade do MKT e as influências que determina na degradação 

ambiental, donde nasce a máxima da responsabilidade no consumo? Os profissionais da área 

apenas estariam fazendo seu papel e cumprindo sua função?  

Sistema Dominante de Produção Econômica  

Partindo-se das necessidades básicas, entendidas como “situações de privação percebidas” 

(KOTLER E ARMSTRONG, 2007, p. 04), passando-se pelos desejos, “forma que as 

necessidades humanas assumem quando moldadas pela cultura e pela personalidade individual” 

(idem, ibidem), complementando-se pela circulação de mercadorias, chegamos aos 

movimentos de valorização do capital, entendidos como ciclos através do que essa forma 

histórica de produção das necessidades materiais dos seres humanos, chamada de modo de 

produção capitalista por pesquisadores como Hunt (2005, p.02), se faz perpetuar. Esse mesmo 

autor define o momento histórico no contexto do qual aqui se fala, como constituído por quatro 

ajuntamentos de características: produção de mercadorias para a venda em mercados; 

“propriedade privada dos meios de produção”; considerável contingente populacional que só 

pode existir e subsistir pela venda de sua força de trabalho; e “comportamento individualista, 

aquisitivo, maximizador, da maioria dos indivíduos dentro do sistema econômico” (idem, 

ibidem). A pesquisa ora desenvolvida acontece sob um contexto histórico definido, o qual 

indica variáveis importantes na análise ora feita. 

A propósito da produção de mercadorias, Paulo Neto e Braz (2001) estendem essa característica 

a todas as formas ou períodos históricos nos quais as sociedades humanas se fizeram presentes, 

afirmando em texto divulgador do marxismo que ... 

Em todas as formas de organização da economia das sociedades humanas, a produção 

de bens (valores de usos) necessários à manutenção da vida social é um processo, um 

movimento que não pode ser interrompido, senão ao custo da falta daqueles bens. 

(PAULO NETO E BRAZ, 2001, p. 134) 

O que diferiria este de outros modos de produção talvez seja, além de outras, as características 

específicas apontadas por Hunt (2005). A produção, nesses termos, seria quase um moto-

contínuo, movimento conjunto e articulado que não pode parar sob risco de grandes e graves 

crises sistêmicas. Tornou-se necessário produzir e vender indefinidamente. Sem embrago, com 

implicações diretas sobre os mananciais de recursos naturais disponíveis, sejam eles de 

características limitadas ou ilimitadas. Disso se depreende que o consumo de tais bens também 

não pode deixar de ocorrer, sob o risco de se interromper todo o processo, impedindo-se que se 

realize a produção do capitalista. Dito de outra forma, as mercadorias produzidas no processo 

de produção de que ora se trata não podem acumular, pois foram neles investidos recursos, os 

quais precisam voltar ao processo de produção para reiniciá-lo. É necessário, o tempo todo, 

convencer consumidores a que consumam os bens e serviços produzidos, mesmo que estes não 

lhes sirvam de imediato, concretamente falando. A Revista Exame, em uma de suas edições 



 
 

7 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

22 e 23 de Outubro de 2019 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

disponíveis na internet o confirma, no que indica maneiras de vender esses produtos 

“encalhados. 

...o que fazer quando um produto “encalha” em seu estoque? A forma mais comum de 

se livrar de um produto encalhado é fazer uma liquidação, ou a chamada “queima de 

estoques”. Esta seguramente pode não ser a melhor forma (...). Prefira sempre agregar 

valor ao seu cliente fazendo ofertas que vinculem produtos que estão parados a outros 

que estão relacionados, mas com bom giro. Dê descontos na peça parada, mas somente 

no caso de o cliente adquirir algum outro produto que não esteja na promoção, mas seja 

relacionado ao item que quer tirar do estoque. (...). Uma outra forma que poderá ajudá-

lo a se livrar de um estoque indesejado agregando valor aos seus clientes é direcionar 

ofertas a clientes com maior poder de comprar aquele item. (...). Os hoje comuns sites 

de compras coletivas pode ser um bom canal para escoar mercadorias encalhadas, 

principalmente as que caminham para estar fora de linha ou sejam de coleções passadas, 

como no caso de roupas. Se colocar produtos mais recentes na promoção você corre o 

risco de perder clientes. (REVISTA EXAME, 2016) 

Não por acaso ou disposição pessoal do empresário isso deve ocorrer. Ao contrário, condições 

muito objetivas e alheias a ele o determinam. Empresários outros, concorrentes, podem estar, 

com recurso em valor equivalente ao que “você” possui na forma de estoque não vendido, 

planejando a invenção de um novo produto ou mesmo já desenvolvendo um bem ou serviço 

que pode revolucionar o mercado em que ambos atuam, o que poderá tornar obsoleto outros 

produtos “seus”, gerando novas necessidades de “bota-fora” e o dispêndio de novas energias. 

Quando não, condições inerentes ao processo de produção e reprodução do capital podem fazê-

lo, as quais também obrigam a todos no mesmo sentido. De fato que uma verdade histórica 

deve prevalecer: o bem ou serviço produzido precisa circular. Os recursos investidos em mão 

de obra e demais insumos precisam voltar ao circuito de valorização do capital, sob o risco de 

ela estancar. Mercadorias possuem em si valor incluso, riqueza inclusa, as quais somente se 

mostram no sistema circulatório, com a venda, após produzido em firmas que disputam no 

mercado contra outras firmas o poder de continuar existindo, sendo essa uma condição alheia a 

escolhas. São objetivas as determinações. 

:o capital, inicialmente, tem a forma de dinheiro (capital monetário), com o qual o 

capitalista adquire meios de produção e força de trabalho para produzir mercadorias; é 

quando o capital se transforma de capital monetário em capital produtivo, (...). Nesse 

momento, o capital sai da esfera da circulação e ingressa na esfera da produção (P), 

onde se processa o segundo momento do seu movimento: trabalhadores assalariados 

operam meios de produção e produzem novas mercadorias (M’), criando valores 
excedentes (mais-valia). (...). Porém, as novas mercadorias (M’) só têm sentido para o 

capitalista quando, na esfera da circulação, são vendidas, trocadas por dinheiro. 

Realizadas, elas tomam novamente a forma de capital monetário, evidentemente maior 

(D’) que aquele com o que o capitalista implementou o processo produtivo (D); trata-

se do momento em que o capital retorna à esfera da circulação: (...)” (PAULO NETO E 

BRAZ, 2011, pp. 137-138) 

Torna-se, assim, impossível entender o marketing, o consumo e o desenvolvimento sustentável, 

com suas possíveis influências sobre o ambiente natural, sem que se entenda esses três 

elementos em conjunto: necessidades básicas do ser humano, desejos dos seres humanos, tal 

como foi visto antes, e movimentos do capital, chamados por Paulo Neto e Braz (2011) de 
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“rotação do capital” (p.139). E isso traz implicações diretas para a responsabilidade ou 

irresponsabilidade no consumo, uma vez estar aí entendida a sustentabilidade ou 

insustentabilidade. Resta ver, ademais, a existência de condições efetivas para a 

sustentabilidades aos moldes da produção e consumo aqui historicamente contextualizados, 

tendo em vista o arrazoado acima. Em que condições é possível a efetivação de alguma ideia 

de sustentabilidade? Em sendo impossível ou pouco factível, conforme apontam alguns autores 

e pesquisadores. (MARQUES, 2015; MUELLER, 2012), que busca é necessário fazer, se se 

trata de encontrar saídas aos problemas configurados na degradação do ambiente natural, que 

alguns líderes políticos tratam por forma jocosa ou pouco alvissareira em termos de saídas 

minimamente eficientes? 

Cabe dizer existir no contexto da temática “Desenvolvimento Sustentável” um cipoal de 

posicionamentos nada concordantes entre si. Há aqueles que veem o conceito, tal qual 

entendido em inícios do século XXI, como impossível de ser praticado nos moldes do 

capitalismo (MARQUES, 2015). Há outros, no entanto, que o consideram como possível e 

desejável nas condições desse sistema, tratando, no entanto, possíveis crises ambientais 

(“colapsos”) que possam acometer o sistema não como catastróficas, mas como passíveis de 

serem tratadas para seguirmos adiante, com vida, habitando a crosta terrestre. Para chegar a 

esse entendimento, Diamond (2014) lança mão de sociedades na história que souberam evitar 

ou escapar a tais previsões ou acontecimentos negativos. A depender de que tome um ou outro 

posicionamento, as medidas práticas que possam ser sugeridas seguem rotas diferentes, 

implicando resultados também diferentes em termos práticos e/ou teóricos. Assume-se na 

pesquisa ora feita a disposição em construir ambiente de debates onde todos os atores que o 

desejem emitam sua opinião. Dados referentes à destruição de “nossa casa” já se tornaram 

abundantes, e isso requer um mínimo de desejo para corroboração ou negação. 

Desenvolvimento Sustentável, Produção e Circulação de Mercadorias 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável se popularizou nas sociedades a partir da década 

de 1980, sob a liderança da “Assembleia Geral das Nações Unidas, que instituiu a Comissão 

Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMD)...” (MUELLER, 2012, p.195). 

Representou o passo seguinte de um processo iniciado na década de 1970, quando se percebeu 

o perigo a que a humanidade estava espontaneamente se expondo, em virtude dos altos níveis 

de crescimento econômico, de consumo dos recursos naturais no processo produtivo e de 

emanação de resíduos ao meio ambiente, praticado pelo sistema de produção. Atingiu o século 

XXI recebendo inúmeras considerações quanto à inadequação com que era empregado, numa 

época já sensibilizada por crises ambientais, ao que entidades as mais variadas precisavam dar 

algum tipo de resposta ou satisfação. De pronto, ao se referir também ao surgimento de uma 

nova época nesse contexto, Veiga (2010) afirma que “as diversas versões sobre o 

“desenvolvimento sustentável” parecem estar muito longe de delinear, de fato, o surgimento 

dessa nova utopia de entrada no terceiro milênio” (p.208). Em complemento, arremata: “Esse 

é o enigma que continua à espera de um Édipo que o desvende”” (p.208). 

O termo sustentabilidade representou um avanço nas concepções sociais quanto à produção e 

consumo de bens e serviços. De forma pioneira, trouxe a ideia de que aquilo que fazíamos nos 

circuitos de produção e de circulação implicavam danos ao ambiente natural. Embalagens 
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tornavam-se resíduos, o próprio processo produtivo gerava outros resíduos na forma de gás 

carbônico e outros, expelidos para a atmosfera. Numa terceira perspectiva, o uso excessivo de 

recursos naturais, decorrente de uma produção crescente, ameaçava a própria disponibilidade 

desses recursos, muitos deles não renováveis. Ora, esse debate emergiu num tipo específico de 

produção econômica. E não pode desprezar esse mesmo tipo de produção econômica, sob 

possível risco de não dar resposta satisfatória. Por outras palavras, pode não ser possível discutir 

sustentabilidade sem discutir também o capitalismo, o que implica dizer, de outro lado, que não 

é recomendável discutir marketing nos dias que correm sem discutir capitalismo e sua forma de 

produção e de reprodução, haja vista as empresas de MKT fazerem parte do circuito de 

valorização do capital, submetido a leis objetivas, portanto. Os bens e serviços que produzem 

entram no circuito de produção e circulação. 

A produção econômica é realizada utilizando-se recursos naturais, significando isso que eles 

podem desaparecer da litosfera, caso sejam não-renováveis, diminuindo muitas das 

possibilidades que hoje temos para as gerações futuras. De outro lado, o processo mesmo de 

utilização desses recursos naturais na produção resulta em resíduos para o ambiente natural, na 

medida em que são consumidos. O modo de produção de que aqui se fala, capitalismo, é 

específico. Não se trata de produção que envolva escravos e senhoras de escravos, servos e 

senhores feudais. E sim, de trabalhadores assalariados que vendem sua força de trabalho, a qual 

é posta em contato com matérias-primas, sob o comando daquele que detém o processo de 

produção. O resultado da produção é também específico pois não se trata daquele feito para o 

autoconsumo tal qual na Idade Média, no que se chama de Feudalismo. E sim, de mercadorias, 

produzidas para distintas pessoas, e trocadas por intermédio do dinheiro em função do valor-

de-uso que possuem, ou seja, capacidade de prover necessidades do ser social (PAULO NETO 

E BRAZ, 2011). Fica explícita, neste contexto, a dependência de produtos econômicos ao 

ambiente natural na produção de valores-de-uso7. 

Além dessa característica (valor-de-uso), há outra, o valor-de-troca, característica que existe 

por causa do valor-se-uso, e com capacidade de ser trocada por outras mercadorias no 

capitalismo (por intermédio do dinheiro) por conter elemento comum a todas as mercadorias: 

o trabalho. Essa produção econômica, como todas as outras (PAULO NETO E BRAZ, 2011), 

não pode ser interrompida. O tempo todo, é necessário que mercadorias sejam produzidas, de 

um lado, e consumidas, de outro. Cabe ao marketing o papel de levá-las ao que se chama de 

consumidor no modo-de-produção atual. O consumidor consome mercadorias, ou bens de 

consumo, porque sente necessidades sem as quais sentiria privação (KOTLER E 

ARMSTRONG, 2007). Mas um segundo passo do processo seria o advento do desejo, que é o 

sentido de privação contextualizado numa determinada cultura. A cultura que se vive nas 

sociedades atuais é de consumir, mesmo que não se sinta privado por não se consumir 

determinada coisa. Isso gera os chamados consumidores compulsivos (CC), sujeito que se 

realiza no consumo, em função de alguma patologia que possa ter (MAGALHÃES, LOPES e 

MORETTI, 2017), por exemplo, fato causador de doenças. 

 

 
7 “A utilidade de uma coisa faz dela um valor-de-uso. Mas, essa utilidade não é algo aéreo. Determinada pelas 

propriedades inerentes à mercadoria, só existe através dela. (...)”. (MARX, 1980, p. 42)  
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Procedimentos Metodológicos 

O presente trabalho de pesquisa tem por tema Consumo (In) consciente e Responsabilidade 

ambiental, insígnia que envolve (ou implica) uma problematização das relações existentes entre 

o ato de consumir, consciente ou inconscientemente, e a responsabilidade para com o meio 

natural. Implica também o papel desempenhado pelo MKT na organização dos mercados, e 

emite aos atos de consumo presentes em sociedades ocidentais modernas, com as devidas 

especificidades referentes a cada contexto específico de país. Tem por objetivo geral o 

conhecimento das contribuições do marketing para a degradação do meio ambiente, tal como 

denunciada no Século XXI. Como específicos, o conhecimento do MKT no cotidiano das 

sociedades, aliado ao entendimento de conceitos da Ciência Econômica, aos quais encontra-se 

ligado (segundo se entende neste artigo); o debate do sistema dominante de produção 

econômica dessas mesmas sociedades, de maneira a contextualizar teórica e historicamente a 

análise desenvolvida. Por fim, a análise das relações existentes entre desenvolvimento 

sustentável (DS), produção e circulação de Mercadorias. Justifica-se pela magnitude de 

importância que o MKT assumiu nesse século, pelas implicações que possa ter com o ambiente 

e pelas polêmicas envolvidas no seio do conceito de DS, no que ele tem de referente ao 

consumo, limitado ou ilimitado, de bens e serviços. A pergunta a que pretende dar resposta é a 

seguinte: quais as contribuições do marketing à degradação do ambiente natural, conquanto seja 

ele importante campo do conhecimento científico e auxiliar dos seres sociais no processo de 

escolha entre alternativas diferentes de consumo?  

O método sob o qual se fez esta pesquisa é o histórico-dedutivo, na medida em que se tentou 

“generalizar a partir da observação da realidade econômica (...)” circundante (BRESSER 

PEREIRA, 2009). Qual seja, contexto histórico embasado pela produção de mercadorias para 

venda em mercado; propriedade privada dos meios de produção; assalariamento da mão de 

obra; “e comportamento individualista, aquisitivo, maximizador, da maioria dos indivíduos 

dentro do sistema econômico" (HUNT, 2005, p. 02), o qual emerge no século XVI e segue por 

prevalecer em condições do século XXI quando, conforme se disse, tornou-se mais fácil 

produzir do que vender tais mercadorias. Ao lado disso, percorreu-se certo desenvolvimento 

histórico do conceito de DS, desde o instante em que se popularizou na década de 1980, a fim 

de localizar historicamente o termo em condições do século XXI, este gerador de situações 

analisadas na pesquisa. Por fim, no âmbito ainda do método de abordagem, recorreu-se ao 

estudo dos campos de conhecimento pertinentes à temática, quais sejam, Ciência Econômica e 

Administração, em pontos teóricos que tangenciam o debate. Em termos procedimentais, 

realizou-se pesquisa bibliográfica com consulta a periódicos divulgados na internet, a fim 

buscar no cotidiano exemplos que embasassem a discussão, dando-lhe concretude. O ângulo de 

análise foi o qualitativo, pois se escolheu conhecer uma realidade histórica de maneira não 

quantificada, preferindo-se “descrições, compreensões, interpretações e análise de informações 

fatos, ocorrências, evidências...” pertinentes. Outrossim, a pesquisa se caracteriza como 

exploratória, na medida em que busca construir familiaridade entre pesquisador e objeto. 

 

Considerações Finais 

 

O presente trabalho de pesquisa teve por tema insígnia que envolve problematização das 

relações existentes entre o ato de consumir e a responsabilidade para com o meio ambiente. Por 
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objetivo geral, o conhecimento das contribuições do marketing para a degradação do ambiente 

natural. Como específicos, o conhecimento do MKT no cotidiano das sociedades, aliado ao 

entendimento de conceitos da Ciência Econômica, aos quais encontra-se ligado; o debate do 

sistema dominante de produção econômica dessas mesmas sociedades, de maneira a 

contextualizar teórica e historicamente a análise desenvolvida. Por fim, a análise das relações 

existentes entre desenvolvimento sustentável (DS), produção e circulação de Mercadorias. 

Justificou-se pela magnitude de importância que o MKT assumiu nesse século, pelas 

implicações que possa ter com o ambiente natural e pelas polêmicas envolvidas no seio do 

conceito de DS. A pergunta a que se pretendeu dar resposta é a seguinte: quais as contribuições 

do marketing à degradação do ambiente natural, conquanto seja ele importante campo do 

conhecimento, responsável por prestar orientação ao consumidor? A metodologia é composta 

pela abordagem histórico-dedutiva, com utilização de pesquisa bibliográfica e exemplos do 

cotidiano para a busca da resposta pretendida. 

 

Diante dessa proposta e da pesquisa feita, a resposta se encaminha a duas direções. Numa 

primeira, no sentido de afirmar contribuições do marketing ao processo de degradação 

ambiental, na medida em que estimula o consumo de produtos no contexto do capitalismo, o 

qual se especializou em produzir e vender bens e serviços sob a influência do desejo, em 

sociedades o tempo todo estimuladas a consumir, mesmo sem qualquer sentido de satisfação a 

necessidades básicas ou prementes quanto à sensação de privação. Para reforçar essa resposta, 

há outra. As empresas de marketing, elas próprias, se inserem no processo de valorização do 

capital, ficando, digamos, reféns da necessidade do lucro, que pode ser conseguido tanto mais 

quanto mais produtos forem vendidos pela empresa contratante das peças de MKT. Pesquisas 

posteriores devem ser feitas, porém, no sentido de aprofundar este entendimento, negando-o ou 

afirmando-o. A segunda direção aponta para o debate em torno ao modelo de sociedade. Sendo 

o MKT produto histórico de modo específico de produção, trazendo em si várias de suas 

características negativas para a continuidade da vida na terra, abre-se espaço para a discussão 

em torno a um novo modelo de sociedade, verdadeiramente sustentável. Acerca do conceito de 

desenvolvimento sustentável, ainda algumas considerações podem ser feitas. 

Veiga (2006) o coloca como um ideal verdadeiramente generoso, tal como o foram outros já 

criados e cultivados pela humanidade, no sentido de buscar níveis mais altos de qualidade de 

vida nas sociedades, embora seja crítico relativamente aos contornos teóricos desse mesmo 

conceito. Sachs (2008) o define como tendo “cinco pilares”, a saber, “Social, Ambiental, 

Territorial, Econômico e Político”. Para ele, a “sustentabilidade ambiental” “é baseada no duplo 

imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica 

com as gerações futuras” (p. 15-16). Resende; Bacha (2010), economistas ligados diretamente 

ao mercado, o vêem, respectivamente, como passível de muito estudo na medida em que 

identifica “desenvolvimento e crescimento material”, e que “não tem uma discussão extensa 

sobre a questão do aquecimento global e as questões ecológicas” (p.57). Mueller (2012) o 

entende como incompreensível no contexto do capitalismo. Marques (2015) e Jeziorny (2018), 

por sua vez, apontam a inaplicabilidade do DS a esse sistema econômico, por ser a ele 

contraditório. Acerca do modelo de civilização e de sua transformação, pode-se recorrer a 

Hobsbawn (1995) e sua visão sobre a sucessão histórica das civilizações, donde se pode abordar 

o devir histórico. 
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Segundo Aranha e Martins (1993), o debate em torno ao termo tem início numa controvérsia 

estabelecida entre Heráclito de Éfeso (544-484 a. C) e Parmênides (c 540 – c 470), outro 

filósofo grego pré-socrático. Enquanto o primeiro apontava a multiplicidade dos seres, formado 

por contradições internas, o segundo falava da “imobilidade do ser. Para Parmênides é absurdo 

e impensável considerar que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo.” Heráclito teria 

tido “a intuição da lógica dialética, a ser elaborada por Hegel e depois Marx, no século XIX 

(ARANHA; MARTINS, 1993, p. 93). Para o primeiro desses dois pesquisadores, a história é o 

resultado de contradições internas, as quais constituem o motor para transformações. O ponto 

de discordância relativamente ao segundo pesquisador, Karl Marx (1818-1883), seria a seara 

onde se dariam tais contradições. Para Hegel, o contexto inicial desse processo dar-se-ia no 

âmbito da “ideia pura (tese)”, que se contraporia à natureza (antítese), embate que daria lugar a 

uma síntese. Para Marx, o ponto de partida estaria na própria natureza, na história, por meio da 

luta de classes.  
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