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Obsolescência Técnica, Perceptiva e Programada, são as mais comuns hoje em dia, optamos
por Obsolescência Programada e delimitamos em eletrônicos, porem este fenômeno é pouco
ou nada perceptível socialmente, pessoas trocam de aparelhos por estarem ‘’fora de moda’’,
‘’fora dos padrões’’, por ter outros mais atualizados, evoluídos e com uma aparência melhor,
entre outros fatores ditados pelo ‘’mundo moderno’’. Dentro deste pensamento vamos analisar
quais as situações onde a Obsolescência Programada pode interferir na economia mundial
gerando impactos ambientais e questionar quais os reais motivos que levam os eletrônicos
obsoletos (com pouca durabilidade) influenciarem nesses quesitos. Esta pesquisa se
classifica como explicativa, pois o grupo procura esclarecer, analisar e interpretar as causas
da pouca durabilidade em eletrônicos, tendo como abordagem qualitativa, visando á
compreensão do assunto, observando os problemas evidentes de consumo e econômico.
Temos como cunho bibliográfico a utilização de ferramentas como sites, para a reunião de
ideias e referências e opção metodológica de abordagem dialética: uma vez que buscamos
melhor compreensão sobre a relação entre Obsolescência e os impactos causados. Ao
dialogarmos em qual assunto escolher acreditamos primordialmente que nosso trabalho
deveria ser interessante, atual e que fugisse da monotonia e conseguimos alcançar este
objetivo, pois ao procurarmos relatos, pesquisas e fatos que comprovassem este fenômeno,
ficou bastante evidente que não havia tantos materiais em relação á outros assuntos. Outro
exemplo disso foi que as pessoas não sabiam que isso pudesse existir, além de nem se quer
terem conhecimento do significado de Obsolescência Programada. Para uma melhor
explicação, e melhor entendimento, Obsolescência significa: Fora de uso, desusado,
antiquado, equipamento obsoleto; Posteriormente um aparelho fora de uso ou antiquado e foi
devidamente programado para isso. Dentro desse contexto é bastante claro que isso gera
pontos negativos tanto para a economia como para o ambiente, tendo um impacto ambiental
enorme.
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