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A pesquisa foi desenvolvida visando a redução dos impactos ambientais causados pelo 

consumo desenfreado. Para isso, procurou-se uma alternativa que pudesse ser implementada em 

determinadas empresas, buscando reduzir os problemas ambientais causados pelas mesmas. Além 

disso, considera-se uma oportunidade competitiva para as empresas. 

O tema principal dessa pesquisa é o PSS (Product-Service System), que Baines et al. (2007) 

classificam como uma espécie de servitização e pode ser concebido como uma extensão da 

operacionalidade de um bem físico, agregando a esses bens a experiência de serviços 

especializados. Vende-se o direito de utilizar o bem, porém não dá o direito de tornar-se 

propriedade. Dessa forma o cliente obtém o direito de fazer o uso, porém o bem é de domínio do 

fabricante, retornando ao mesmo no momento em que o cliente não deseja mais ter o serviço. 

Essa estratégia permite ao cliente a flexibilidade de troca de ativo, enquanto o fabricante se 

beneficia do acesso a informações que possam ajudar em melhorias de projeto, aumento de 

desempenho e confiabilidade. 

A proposta então foi a minimização de problemas ambientais através da classificação de um 

PSS voltado a embalagens de proteção de linha branca ─ que é a denominação dada aos 

eletrodomésticos de maior porte (fogões, refrigeradores, lavadoras automáticas, forno de micro-ondas, 

condicionadores de ar doméstico), que atendem a necessidades básicas das pessoas 

(MASCARENHAS, 2005) ─ mais especificamente produzidas a partir do Poliestireno Expandido 

(EPS), popularmente conhecido como isopor. 

O início do projeto se dá através de uma pesquisa bibliométrica, onde buscou-se artigos que 

abrangessem o período de 2007 a 2016. Com isso foi possível verificar os principais periódicos e 

autores que tiveram o PSS como principal abordagem durante o período analisado. A partir disso, foi 

proposta uma medida que visasse a otimização de produtos que eram imediatamente descartados, 

através do aumento de resistividade dos materiais para que durem mais, como por exemplo as 

embalagens em geral. Posteriormente foi criado um questionário piloto voltado a empresas 

fornecedoras da matéria prima EPS, buscando entender qual o conhecimento das mesmas em relação 

ao assunto reativo à proposta. 

Como resultado, entende-se que a proposta apresentada viabiliza uma destinação adequada, através 

do ciclo de vida do PSS que, diferentemente do modelo tradicional, não responsabiliza o cliente pelo 

descarte da embalagem. O questionário piloto foi uma forma de verificar a aceitabilidade prévia da 
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proposta, sendo o mesmo servindo de subsídio para melhorias na proposta e sugestão de pesquisas 

futuras. 

 


