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O objetivo geral deste projeto de pesquisa é desenvolver um Sistema Produto-Serviço (PSS – 

Product-Service System), contribuindo para a promoção da conscientização dos cidadãos, 

motivando também a prevenção de desperdícios de materiais recicláveis, em busca de melhorar 

os hábitos de consumo existentes.   

A pesquisa foi realizada com artigos científicos publicados entre 2007 e 2016. Foram 

realizadas as leituras de títulos, resumos e palavra-chave para identificar trabalhos relacionados 

com a pesquisa. As palavras-chave utilizadas foram: “Product-service system” (Sistema Produto-

Serviço); “Life cycle analysis” (Análise do Ciclo de Vida); “Product life cycle” (Ciclo de Vida do 

Produto) além da combinação entre as palavras-chave: “Product-service system” + “Life cycle 

analysis” e “Product-service system” + “Product life cycle”. 

A partir do termo “Product-service system” foram encontrados 645 artigos. A partir destes 

artigos, realizou-se uma filtragem por meio da combinação dos termos “Product-service system” 

+ “Life cycle analysis” obtendo-se 2 artigos. Já com a combinação dos termos “Product-service 

system” + “Product life cycle” resultou-se em 26 artigos. 

O projeto de pesquisa foi realizado no período de dois anos, tendo o segundo ano realizado 

uma prorrogação do trabalho realizado a fim de obter dados mais relevantes para a pesquisa. Para 

tanto, a análise bibliométrica foi atualizada visando apresentar dados atuais. 

 A proposta de PSS, a qual sugere um ciclo de vida retornável para as embalagens que 

protegem os produtos da linha branca, como geladeiras, fogões e outros, visam atender ao PSS 

para minimizar o descarte inadequado destes materiais. Assim, o ciclo de vida foi analisado por 

empresas e especialistas da área, verificando-se a aceitação da proposta. 

 Atualmente, ao realizar a entrega de um produto da linha branca, o consumidor é responsável 

pelo descarte final da embalagem (resíduo), produzida com Poliestireno Expandido (EPS), 

conforme Figura 1. Segundo a PNRS (2010), por falta de informação, essa embalagem, muitas 

vezes, vai para um lugar inadequado, causando um elevado impacto ambiental. 
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Fig. 1 Fluxograma do ciclo de vida tradicional. Fonte: (AMARAL et al., 2016) 

 
 

 A partir da necessidade do consumidor, que é a garantia do produto da linha branca ser 

entregue sem danificações e com segurança, têm-se os requisitos para a criação do PSS. 

 Nesta proposta, conforme Figura 2, a empresa fornece a proteção dos produtos, garantindo a 

entrega em perfeitas condições para o consumidor, diferente da entrega tradicional, onde a 

responsabilidade do descarte da embalagem fica por conta do cliente. 
 

Fig. 2 Fluxograma do ciclo de vida do PSS proposto. Fonte: (AMARAL et al., 2016) 

 
 

 No fluxograma do ciclo de vida do PSS proposto (Figura 2), a empresa é responsável pelo 

resíduo após o uso. Assim, quanto mais tempo o material utilizado resistir, mais lucros a empresa 

terá. Criando uma embalagem com o ciclo de vida prolongado, a empresa agrega valor à 

embalagem e pode fazer reparos para que ela possa voltar a ser utilizada. 

 A validação da proposta foi realizada por meio de teste piloto, atráves do recurso fornecido 

pelo Google Formulários, com empresas do ramo de EPS. Com base no resultados obtidos, 

obtiveram-se oportunidades de melhorias e questionamentos com relação à logística, ao custo 

envolvido na mesma e sua viabilidade técnica, sendo estas consideradas oportunidades de 

pesquisas futuras.  


