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A sustentabilidade vem sendo colocada em segundo plano por meio de uma sociedade 

capitalista, que inviabiliza qualquer tentativa de preservação do meio ambiente. Cada dia 

mais, é notório como o capitalismo vem aniquilando o meio ambiente, por meio do consumo 

exacerbado que é o gerador de serviços subsequentes, que na maioria dos casos, são 

desnecessários. O discurso da sustentabilidade no sistema econômico atual é contraditório, 

uma vez que, nesse sistema o foco principal é a lucratividade, ou seja, é voltado para 

transformar o meio ambiente em produto, vender e lucrar. O capitalismo em si não é o 

problema, e sim como ele foi desenvolvido desde a Revolução Industrial. Além disso, é 

notável que grande parte das empresas adotam discursos sustentáveis visando algum retorno 

financeiro, e não porque estão realmente preocupadas com o meio ambiente. O capitalismo 

vigente não leva em consideração o meio ambiente, o que é de grande importância, uma vez 

que, suas ações interferem diretamente no ecossistema. Frente a isso, é possível notar a 

tamanha contradição entre a ideia de desenvolvimento sustentável e o ideal capitalista 

contemporâneo. Sendo assim, o objetivo central deste trabalho é examinar o cenário entre a 

sustentabilidade e o capitalismo, e observar suas incongruências, afim de trazer informações 

importantes acerca do tema. Como forma metodológica, esse estudo caracteriza-se como uma 

pesquisa bibliográfica descritiva de natureza qualitativa, como instrumento de coleta de dados 

é utilizado a análise de documentos, a partir de sites e livros. Portanto, espera-se levantar 

formas de desenvolver este impasse, que sejam capazes de no mínimo conscientizar ou 

minimizar os prejuízos causados pelo capitalismo corrente. 
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