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Resumo: O intuito do projeto é analisar a 

operacionalização do conceito de Sustainable Product-

Service System (S-PSS), que vem se expandindo no 

mundo dos negócios ao incorporar a dimensão social, 

econômica e ambiental no modelo até então conhecido 

como PSS ou servitização. Foi feita uma revisão 

bibliográfica desde o surgimento do product-service 

system (PSS) até sua evolução para o S-PSS, um 

levantamento das motivações e barreiras da adoção do 

SPSS. 

 

1. Introdução 
Num ambiente competitivo onde a competição 

baseada em custo é predominante, Lighfoot et al. (2013) 

apontam para uma oportunidade de diferenciação 

através da oferta de produtos e serviços integrados. 

Vandermerwe e Rada (1988) foram os pioneiros no 

uso do termo servitização para descrever o fenômeno de 

integração de produtos e serviços que atualmente é 

amplamente reconhecido como um processo de criar 

valor através da adição de serviços aos produtos. 

Desde o surgimento do termo em 1988, pesquisas 

sobre sistema produto-serviço (PSS), operações de 

serviços e marketing de serviços vem crescendo cada 

vez mais. A ascensão desses estudos indica um 

crescente interesse por parte da academia, empresas e 

governo na inserção da oferta de serviços por parte das 

empresas. Uma explicação para esse fato é a crença de 

que caminhar em direção a servitização é um meio de 

criar capacidades de agregação de valor que são 

distintas, sustentáveis e fáceis de se defender contra a 

competição baseada em economias de baixo custo 

(HEWITT, 2002 apud BAINES; LIGHTFOOT et al., 

2009). Como consequência, cada vez mais os 

fabricantes ocidentais estão buscando percentuais de 

receitas advindas de serviços (LIGHTFOOT; BAINES; 

SMART, 2013). 

 

2. Revisão de Literatura 

Product-Service System (PSS) é um modelo 

de negócios que surgiu a partir da literatura de 

servitização em que a criação de valor reside no 

desempenho e utilização do produto ao invés da posse. 

A diferenciação é atingida através da integração dos 

produtos e serviços que fornecem ao consumidor valor 

no uso (BAINES et al., 2007). 

Esse conceito teve origem no Norte da Europa no 

fim dos anos 90, justamente num momento em que a 

maioria das contribuições vinham de acadêmicos da 

área de ciências ambientais e sociais que publicavam em 

revistas com foco na sustentabilidade e produção mais 

limpa (MANZINI et. Al., 2001 apud BAINES; 

LIGHTFOOT et al., 2009). De fato, segundo Tukker 

(2004) as soluções de PSS tem potencial de unir a 

pressão ambiental com crescimento econômico, focando 

no uso dos produtos ao invés de sua posse. 

De acordo com Tukker e Tischnere (2006 apud 

LIGHTFOOT; BAINES; SMART, 2013) esse tipo 

específico de proposta de valor (ou modelo de negócios) 

que traz o PSS foca no cumprimento de uma demanda, 

função ou necessidade final. 

Para que se obtenha sucesso no PSS é necessário 

que ele seja pensado e planejado a partir da perspectiva 

do cliente e requer um envolvimento prévio com o 

consumidor e também requer alterações na cadeia de 

suprimentos, como por exemplo uma mudança na 

estrutura organizacional dos fornecedores 

(LIGHTFOOT; BAINES; SMART, 2013).  

Os estudos relacionados ao PSS vêm crescendo 

cada vez mais devido ao desejo de combinar a 

prosperidade econômica com a gestão sustentável dos 

recursos (VEZZOLI et al., 2015). O Sustainable 

Product-Service System (SPSS) surge como uma 

oportunidade de mostrar que é possível que exista um 

modelo de negócios capaz de criar valores econômicos e 

sociais equitativos e sustentáveis que não estejam 

associados ao consumo de materiais e energia e que seja 

socialmente e ecologicamente sustentável. Essa maneira 

promissora de lidar com esses desafios vem sendo 

estudada desde o final dos anos 90 (VEZZOLI et al., 

2015). 

Foi definido como SPSS um modelo de oferta que 

oferece um mix integrado de produtos e serviços que 

são, em conjunto, capazes de satisfazer uma demanda de 

clientes (entregar uma ‘unidade de satisfação’) com 

base em interações inovativas entre os stakeholders do 

sistema de produção de valor (sistema de satisfação), 

onde os interesses econômicos e competitivos dos 

fornecedores procuram constantemente soluções 

ambientalmente e sócio eticamente benéficas 

(VEZZOLI et al., 2015). 

Apesar do PSS apresentar uma maneira eficiente 

para o uso sustentável dos recursos, é necessária uma 

transformação na cadeia de valor e no nível industrial 

para empresas baseadas no PSS. Reim, Parida e Ortqvist 

(2015) argumentam que PSS que não são elaborados e 

planejados cuidadosamente podem sofrer o risco de seu 

potencial ambiental ser compensado por um efeito 

rebote. O desenvolvimento de um PSS não é 

intrinsecamente sustentável e existem casos em que os 

impactos ambientais são ainda maiores comparados ao 

sistema tradicional de produção (PIGOSSO e 

MCALOONE, 2015). Segundo Reim, Parida e Ortqvist 

(2015) ainda é muito limitado a implementação de um 

PSS com sucesso em eco-eficiência. 

De acordo com Pigosso e Mcaloone (2015), em um 

PSS de sucesso em relação à sustentabilidade, o 
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fornecedor dos serviços tende a usar e manter 

corretamente qualquer produto relacionado a seu 

portfólio, aumentando assim, a eficiência e a 

efetividade, o que leva à benefícios significativos ao 

ambiente, tais como: 

• menor consumo de materiais e energia durante a 

produção e o uso; 

• extensão da responsabilidade do produtor pelo 

produto no uso e nas fases de “fim de vida”; 

• desenvolvimento de produtos com maior 

durabilidade e de uso intensivo; 

• otimização dos produtos para suas funções 

primarias com muito mais conhecimento sobre os 

requerimentos dos produtos e 

• estoque final de maior qualidade e menos 

ciclismo; 

• coleta de produtos de fim de vida, com maior 

reutilização e  

• atualização mais fácil para tecnologias mais 

eco-eficientes. 

 

O S-PSS aparece, então, como uma estratégia 

alternativa em relação a produção baseada em volume e 

lucro, permite a redução do consumo dos recursos e 

uma maior motivação para lidar com problemas de 

“through-life” e “end-of-life”, pois enquanto o produtor 

for responsável pela posse dos produtos haverá uma 

maior preocupação em aprimorar a eficiência durante o 

uso, longevidade e durabilidade do produto, bem como 

o reuso efetivo dos materiais (PIGOSSO e 

MCALOONE, 2015). 

O processo de design do PSS é um dos fatores que 

mais influenciam no desenvolvimento de um PSS 

sustentável, uma vez que os produtos tangíveis são 

responsáveis pela maior parte dos impactos ambientais. 

É imprescindível que as considerações de 

sustentabilidade ambiental estejam integradas no 

processo de design e desenvolvimento do PSS e que no 

modelo exista uma constante revisão em termos de 

impactos econômicos, ambientais e sociais (PIGOSSO e 

MCALOONE, 2015). 

 

3. Conclusões 
Através da revisão da literatura referente ao PSS e ao 

SPSS, pode-se concluir que os dois modelos, na 

realidade, são apenas um. O PSS sempre teve, na teoria, 

um conceito de sustentabilidade, porém, na prática, nem 

sempre é possível atingir a sustentabilidade do PSS. 

Quando o assunto é produtividade, os fabricantes não 

medem esforços para promover o crescimento de suas 

empresas e muitas vezes são negligentes em relação aos 

aspectos ambientais. A ideia de que os serviços 

proporcionam automaticamente um desempenho 

ambiental superior ao dos bens não é verdade. Para que 

seja atingido o desempenho ambiental desejado e 

“prometido” pelo PSS, é necessário que as melhores 

práticas PSS sejam integradas com as melhores práticas 

de concepção ecológica, desde o princípio do processo 

de desenvolvimento. Dessa maneira o processo de 

design do PSS é fundamental. 
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