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RESUMO: Introdução: Todas as pessoas fazem parte do meio ambiente e interagem com 

ele. Sua preservação é essencial para garantir uma vida saudável e de bem-estar para todo o 

ecossistema do planeta. Entretanto, estar-se-á numa época tomada pelo consumismo 

exagerado e inconsciente, na qual o desejo de status elevado, a imagem ideal, a busca em 

adquirir cada vez mais produtos, na maior parte das vezes desnecessária, como meio de 

realização pessoal, acarreta prejuízos financeiros para o consumidor, e gera a exploração 

exacerbada dos recursos da natureza, causando prejuízos ambientais e sociais, expondo o 

planeta e a população a riscos. Para manter o desenvolvimento e a geração de lucros para as 

empresas, incentiva-se o consumo de diversas formas, com ênfase na exposição de 

mercadorias e o impacto dos meios publicitários tornando o marketing cada vez mais forte, 

levando as pessoas a comprarem mais e mais. Objetivo: Nessa era pós-moderna, do mundo 

tecnológico, da espetacularização, essa pesquisa propõe encontrar respostas sobre quais são os 

efeitos que a atual sociedade de consumo promove ao meio ambiente e a industrialização 

capitalista. Já no que concerne aos objetivos específicos, pretende-se evidenciar as ações e 

reações da atual sociedade de consumo impulsionadas pelo marketing organizacional; 

investigar as consequências ocorridas e as que podem transcorrer ao longo do tempo no meio 

ambiente, entre elas a escassez de recursos, degradação, destruição da camada de ozônio e 

mudanças climáticas; discutir os pontos negativos e os benefícios proporcionados pelo 

aumento constante do consumo impulsionado pelas empresas. Metodologia: A metodologia 

utilizada foi por meio da pesquisa bibliográfica, pois, realizada a partir de abordagens 

efetuadas e discutidas anteriormente, através de livros, artigos científicos, revistas e 

documentos eletrônicos em relação ao tema elaborado. Resultados: Infere-se que nessa era de 

tecnologia o enfoque ao desejo dos consumidores, que deve ser atendido pelas organizações é 

fortemente divulgado pelas mídias, no intuito de estimular novos clientes e, 

consequentemente, percebe-se uma crescente exploração do meio ambiente e a poluição deste. 



 

ANAIS DA FUCAMP, v.6, n.7, 2021                                                     ISSN: 2448-3133 

Os consumidores de forma indireta causam muitos prejuízos ambientais, na compra de um 

produto não analisam a necessidade do bem material, não interessam pela origem e menos 

ainda ao método de descarte e local. Ocasionando ao meio ambiente devastadores danos, 

tornando a fauna e a flora vulneráveis, sujeitos a extinção de espécies, além de mudanças 

climáticas no planeta e a escassez de vários recursos finitos. Considerações finais: Este 

trabalho busca a compreensão dos atos da sociedade, por prejudicarem o meio ambiente sem 

pautar os inúmeros impactos propensos ao futuro do planeta e a vida humana. Sendo também, 

uma das principais causas do aumento constante das atividades empresariais sem a 

conscientização da retirada excedente dos recursos naturais. Assim sendo, a sociedade de 

consumo influencia o desenvolvimento organizacional e ambiental, através da busca constante 

de novos produtos e a elevada demanda por bens proporcionados pelo enfoque do marketing 

repercutido em grande escala pelas mais variadas mídias. Logo, poderá ser analisado, 

estudado para servir de embasamento a futuros trabalhos e discussões sobre o assunto. 
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