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Resumo: Product-Service System é um modelo de 

negócio que começa a se expandir rapidamente e ganhar 

espaço no mercado competitivo. Como esse modelo de 

negócios se encontra em constante alteração e a 

literatura existente é muito fragmentada, essa pesquisa 

vem com o intuito de elencar os indicadores de 

desempenho de sustentabilidade quando inseridos ao 

contexto de PSS. 

 

1. Introdução 
Product-Service System (PSS) é um modelo de 

negócios dentro da servitização em que o valor está no 

desempenho e utilização do produto ao invés da posse. 

Em outras palavras, a diferenciação é atingida através 

da integração dos produtos e serviços que fornecem, ao 

consumidor, valor no uso. 

Para que se obtenha sucesso no PSS, é necessário que 

seja implementado a partir da perspectiva do cliente, 

pois requer envolvimento prévio com ele. Além disso, 

necessita de alterações nas estruturas organizacionais do 

fornecedor (Baines et al. 2007). 

Esse conceito teve origem no Norte da Europa no 

fim dos anos 90, até então a maioria das contribuições 

vinham de acadêmicos de ciências ambientais e sociais 

que publicavam em jornais com foco na 

sustentabilidade e produção limpa (Baines et al., 2007). 

As soluções de PSS segundo Tukker (2004) tem grande 

potencial de dissociar a pressão ambiental com 

crescimento econômico, focando no uso dos produtos ao 

invés da posse. 

O sustainable product-service System (S-PSS) consiste 

em unir as perspectivas: product-service system (PSS) e 

sustentabilidade. 

 

2. Metodologia 
O projeto de pesquisa foi elaborado em 2 (duas) 

etapas, sendo a primeira delas focada em realizar um 

estudo bibliométrico sobre o tema indicadores de S-

PSS, pois é um tema relativamente novo, ainda não 

totalmente consolidado na literatura. 

 A bibliometria tem um papel relevante na análise da 

produção científica relacionada ao S-PSS, uma vez que 

seus resultados retratam o grau de desenvolvimento de 

uma área do conhecimento.  
A segunda etapa do consistiu na identificação dos 

critérios de medição de desempenho mais comumente 

encontrados na literatura, incluindo o levantamento de 

diferentes KPIs no S-PSS. 

3. Resultados 
O S-PSS surge com a proposta de trabalhar a 

sustentabilidade de maneira mais focada, conseguindo 

obter resultados reais e que impactem não somente o 

ambiente da empresa que optou por esse modelo de 

negócio, mas também a sociedade que vive ao seu 

redor. Segundo Vezzoli (2015) S-PSS é definido como 

um modelo que promove um mix integrado dos 

produtos e serviços que, juntos, são capazes de 

abastecer a demanda do cliente, baseado em interações 

inovadoras entre os stakeholders do sistema de 

produção de valor, onde a economia, o interesse 

competitivo dos fornecedores continuam a procura de 

soluções com benefícios para o meio-ambiente e 

questões sócio-técnicas. 

Ainda que falado sobre os grandes benefícios do S-

PSS, sua difusão é limitada. Uma razão importante é 

que esse tipo de negócio, na maioria dos casos, traz 

mudanças significativas em relação a cultura e estrutura 

da corporação, além de desafios regulatórios (Vezzoli et 

al, 2015). 

O desenvolvimento de um projeto baseado em S-

PSS requer constantes avaliações e de maneira 

apropriada. Segundo Tukker (2004) a avaliação requer 

múltiplas perspectivas com base em cada caso, isso 

porque modelos S-PSS são uma combinação de vários 

componentes e múltiplos atributos. 

Segundo Kim et al. (2014), a sustentabilidade 

abrange três dimensões que também podem ser referidas 

como os 3Ps (profitability ou lucratividade, planet ou 

planeta e people ou pessoa). Para os autores, essas três 

dimensões representam a perspectiva do provedor do 

SPSS e toda a sociedade, ele também acredita que esse 

modelo deveria ser estabelecido por facilitar inclusive o 

crescimento sustentável. 

Kim et al. (2014) acredita que um modelo de SPSS 

necessita de uma avaliação em 4 passos. Primeiro, 

definição de escopo a ser avaliado. Segundo, seleção de 

indicadores relevantes, seguido pela elaboração de uma 

escala de pontos e, por fim, atribuição de pontos. 

Para a seleção dos indicadores mais utilizados na 

avaliação de modelos de negócios SPSS foram feitas 

pesquisas nas bases de dados Scopus e Web of Science 

com filtros de palavras chave relacionadas a Product-

service system evaluation, SPSS evaluation, PSS KPIs, 

Indicators PSS. Dentre os artigos relacionados foram 

selecionados para construção dessa pesquisa os que 

apresentavam relação com o tema abordado, totalizando 

3 artigos. 

Em seguida, foi feito o cruzamento dos indicadores 

apresentados em ambos artigos, resultando no set de 

indicadores base. É necessário lembrar que o resultado 

de indicadores encontrados são a estrutura mínima para 

a avaliação de desempenho em sustentabilidade, sendo 

indispensável os 4 passos apresentados por Kim et al. 

(2014). 
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4. Conclusões 
Esta pesquisa buscou levantar um rol de indicadores 

de SPSS mais utilizados na literatura. Entretanto, com a 

abrangência da sustentabilidade sobre os três grandes 

pilares (economia, meio ambiente e sociedade) e os 

diferentes ambientes organizacionais, bem como suas 

particularidades, faz-se necessário a utilização dos 

indicadores base acrescidos de indicadores específicos 

da área, podendo ser obtidos por meio de guias de 

indicadores de sustentabilidades ou pela análise da 

equipe responsável conforme indicado por Kim et al. 

(2014). 
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