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A sustentabilidade é um tema mandatório no cotidiano das empresas, 

impelindo-as a considerar com responsabilidade os impactos 

ambientais e sociais de suas decisões, processos e produtos. Neste 

contexto, esta pesquisa busca identificar na literatura: Como as 

publicações acadêmicas têm estudado as soluções de sistemas produto-

serviço sob a abordagem específica da sustentabilidade? Para tal, 

procedeu-se uma revisão sistemática da literatura com base em uma 

abordagem bibliométrica como método de pesquisa. O estudo foi 

realizado através de dados do banco de dados ISI Web of Knowledge e 

SCOPUS, seu tratamento pelos softwares Sitkis e UCINET. Ao final do 

estudo são apresentados resultados de estatística descritiva com a 

evolução das publicações mundiais na área e principais redes de 

relacionamento de autores, citações e palavras-chaves. As estatísticas 

descritivas e análise de redes trazem importantes percepções quanto 

ao tema, a saber: (1) a evolução do sistema produto-serviço; (2) como 

sustentabilidade e PSS são abordados em conjunto. 
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1. Introdução 

Na literatura científica existe um grande número de artigos relacionando os diversos setores 

do meio produtivo ao tema sustentabilidade (NY et al., 2006; BAGHERI;HJORTH, 2007; 

KAJIKAWA, 2008; QUIST;TUKKER, 2013) Porém poucos trabalhos se dedicam a 

abordagem específica dentro da ótica de sistemas do tipo produto-serviço – PSS. 

O conceito de sustentabilidade, por sua vez, é muito debatido e de difícil delimitação, não 

sendo intuito deste trabalho esgotá-lo. Entretanto, será adotado como desenvolvimento 

sustentável a abordagem definida na Comissão de Brundtland do relatório da ONU de 1987 

para conceituá-lo, a saber: ―é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras de satisfazer suas próprias 

necessidades‖. (BRUNDTLAND, 1987). Associada a esta definição apresenta-se o tripé da 

sustentabilidade, Triple Bottom Line (TBL) fundamentado nos aspectos econômicos, 

ambientais e sociais(ELKINGTON, 1997). 

Neste contexto, identifica-se um sistema do tipo produto-serviço quando uma empresa oferece 

soluções completas a seus clientes, com parcelas de produto e serviços. Diversos fatores 

contribuem para que uma empresa passe a trabalhar com esta solução em seu portfólio, dentre 

eles: questões estratégicas, demandas do cliente ou ainda opção por redução de impacto 

ambiental (MONT, 2002; MANZINI, E.;VEZZOLI, C., 2003; TUKKER;TISCHNER, 2006; 

PEREIRA, 2013) 

O conceito de sistemas de produto-serviços sustentáveis surgiu recentemente, e é distinto das 

idéias de produção mais limpa, eco-design e design para o meio ambiente. Ele vai além da 

otimização ambiental dos produtos e processos e exige pensamento radical e criativo para 

reduzir os impactos ambientais mantendo uma qualidade de serviço aceitável.(ROY, 2000; 

WILKINSON, DAINTY, NEELY, PAWAR, et al., 2009; CHOU et al., 2015; VEZZOLI et 

al., 2015) 

Um dos questionamentos em voga é como integrar a sustentabilidade sob o aspecto do Triple 

Bottom Line da com o planejamento e implementação de ações de longo, médio e curto prazo 

no contexto coorporativo de soluções para sistemas sócio-técnicos. Neste âmbito, a questão de 

pesquisa proposta por esta pesquisa é: Como as publicações acadêmicas têm estudado as 

soluções de sistemas produto-serviço sob a abordagem específica da sustentabilidade? 
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O objetivo desta pesquisa é, portanto, identificar o panorama da produção acadêmica sobre o 

tema PSS, tentando identificar as abordagens mais promissoras relacionadas à 

sustentabilidade. Visa identificar nesta pesquisa os autores que mais discutiram o tema, os 

trabalhos mais representativos e os periódicos de destaque. Para tanto, foi adotada uma 

revisão sistemática de literatura. 

Após esta introdução, com a apresentação do contexto de pesquisa, objetivos e principais 

proposições. A seção 2 deste artigo descreve o método de pesquisa e os principais aspectos 

desta abordagem bibliométrica. A seção 3 apresenta os resultados da análise e discussões, 

seguida das conclusões e sugestões para trabalhos futuros na seção 4. 

2. Métodos de Pesquisa 

A revisão sistemática da literatura baseada em bibliometria foi escolhida como método de 

pesquisa. Tal abordagem apresenta análise quantitativa e qualitativa de artigos selecionados 

em uma amostra específica. Um dos principais objetivos é, portanto, obter um panorama da 

literatura mundial sobre publicações de um assunto ou tema de interesse.  

O estudo bibliométrico requer uma definição inicial de critérios para a seleção da amostra de 

publicações a serem analisadas. Para este estudo, foram utilizados os bancos de dados ISI Web 

of Knowledge (Web of Science) e SCOPUS. Estes possibilitam acessar um conjunto ordenado 

de metadados das publicações, tais como abstract, referências, citações, autores, instituições e 

países. Outro aspecto relevante é o de possuírem periódicos indexados, o que possibilita a 

análise do fator de impacto, Journal Citation Report (JCR), das principais publicações.  

Para esta primeira etapa foram utilizadas como palavras-chave: "product-service system*" or 

"product service system*"or "product-service-system*", (o símbolo (*) inclui qualquer 

variação da palavra). Como segundo filtro optou-se por considerar apenas artigos publicados 

ou em processo de publicação. Convém enfatizar que a palavra sustentabilidade como 

segundo filtro foi desprezada, por limitar a amostra demasiadamente e abster a pesquisa de 

referências importantes ao estudo da evolução de PSS. 

A pesquisa resultou em 204 artigos provenientes da base de dados ISI e 320 artigos da base de 

dados Scopus. Convém salientar que 145 artigos desta última base já estavam contemplados 

no ISI. A amostra consolidada final resultou em 379 artigos. 
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Com a amostra selecionada, procedeu-se a avaliação da (2) estatística descritiva da amostra, 

com o panorama da distribuição anual de publicações sobre o assunto, os periódicos mais 

relevantes e publicações mais citadas. A etapa final refere-se a elaboração e análise de (3) 

redes de relacionamento utilizando o software de bibliometria SITKIS (SCHILDT, 2002) para 

relacionar os dados de saída da pesquisa, software Ucinet for Windows – Version 6.289 

(BORGATTI et al., 2002) para codificar os relacionamentos e o NetDraw para ilustrar os 

diagramas de relacionamento. (NEELY, 2005; CARVALHO et al., 2013; HOMRICH et al., 

2015) 

Nesta última etapa, a análise da rede de ―artigos para referência‖, por exemplo, permite 

reduzir a limitação da revisão da literatura. Esta amplia as referências para além da amostra de 

artigos selecionada, através da identificação das referências originais utilizadas pelas 

publicações da amostra. A análise da rede de palavras-chave apresenta as palavras utilizadas 

sistematicamente juntas, facilitando a identificação de macro-assuntos inter-relacionados. Ao 

final da pesquisa proposta, espera-se que o artigo seja capaz de fornecer uma visão abrangente 

da literatura sobre sistemas produto-serviço e uma percepção de seu relacionamento com a 

sustentabilidade. 

3. Resultados 

3.1. Caracterização da Amostra 

Esta seção 4.1 é dedicada à caracterização e análise de estatística descritiva da amostra. A 

Figura 1 apresenta a distribuição de publicações ao longo dos anos. Neste gráfico evidencia-se 

uma aceleração de publicações sobre o tema a partir de 2009. Observa-se que as publicações 

são recentes, sendo a primeira datada de 2000. Atentar para o ano de 2015, pesquisa na base 

de dados realizada em abril. 

Figura 1 – Evolução anual das publicações da amostra 
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Nota: JCR avaliado em 2013 

Conforme apresentado na Figura 2, as publicações provêm majoritariamente da Inglaterra, 

seguidos da Alemanha e China. Há evidente participação da Suiça, Itália, Taiwan, Holanda, 

Coréia do Sul, Japão e Estados Unidos. Convém salientar que este gráfico apresenta a 

localização das instituições de pesquisa nas quais os autores das publicações selecionadas na 

amostra do ISI Web of Knowledge colaboram. 

Figura 2 – Publicações por país 

 
 

A Figura 3 optou-se por apresentar os periódicos com maior número de publicações sobre 

sistemas produto-serviço, máximo de 57 e mínimo de 8 artigos. Dois destes periódicos estão 

presentes apenas na base da Scopus e não apresentam JCR, a saber: Journal of Manufacturing 

Science and Technology e Journal of Manufacturing Technology Management. 

Os principais periódicos são o Journal of Cleaner Production e o International Journal of 

Production Research, ambos com relevantes fatores de impacto 3.590 e 1.323, 

respectivamente (Figura 3). Os fatores de impacto apresentados Destaque para o Computer 

Integrated Manufacturing Systems com JCR de 0,414, cuja última avaliação ocorreu apenas 

em 2000. Dentre os periódicos que mais publicam sobre o assunto, observa-se que o fator de 

impacto mínimo é 0,661, indicando a relevância desse tema de pesquisa diante de sua 

discusão em revistas acadêmicas de impacto. 
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Figura 3 – Principais periódicos da amostra de artigos (no mínimo 8 publicações) 

 

Nota: JCR avaliado em 2013. **JCR avaliado em 2000. 

A Tabela 1 lista os dez principais periódicos que publicaram 45% dos artigos da amostra e a 

evolução das publicações nestes periódicos. Conforme mencionado, o Journal of Cleaner 

Production (JCR de 3.590) é o que apresenta maior número de publicações, 57 dos 379 

artigos da amostra (15%). 

Tabela 1: Distribuição das publicações entre os anos 2000 e 2015 nos 10 principais periódicos da amostra 
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JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 2 5 1 12 1 1 2 4 12 13 4 57

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 1 1 3 9 2 2 18

JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT 9 1 2 2 2 1 17

CIRP JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 2 9 1 2 1 15

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 1 11 1 13

COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS 4 2 4 2 1 13

COMPUTERS IN INDUSTRY 10 2 12

CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY 1 1 2 3 1 1 9

JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 1 1 3 3 1 9

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING 1 1 1 2 2 1 8

Total Geral 1 2 3 8 5 1 15 7 15 41 35 52 55 58 62 19 379

Ano

 

A classificação que se apresenta com maior frequencia no banco de dados do ISI Web of 

Knowledge para esta amostra de artigos é Engenharia / Ciência Ambiental & Ecologia, 

categorizada em 44 artigos da amostra. A segunda maior categoria é Engenharia com 29 

artigos da amostra, seguida de Engenharia / Pesquisa Opracional & Ciência da Administração 

com 22 artigos da amostra. O restante das principais categorias incluem, no mínimo, 10 

artigos da amostra e são apresentas na Figura 4, a saber: Ciência da Computação, Negócios e 

Economia, Automação & Sistemas de Controle / Engenharia, Ciência da Computação / 

Engenharia / Pesquisa Operacional & Ciência da Administração, Ciência da Computação / 

Engenharia. 
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Figura 4 – Principais categorias da Web of Science (no mínimo 10 publicações) 

 

A Figura 5 apresenta as 16 principais publicações sobre o assunto, rankeadas pelo número 

total de citações (em azul). Os pontos interligados pela linha vermelha representam a média 

de citações anual de cada artigo. Estes últimos tornam evidentes os artigos com maior grau de 

relevância, considerando o ano em que foram publicados. 

Quatro destes artigos merecem especial destaque, a saber: Neely (2009); que explora 

empiricamente as categorias de sistemas produto-serviço e sua repercusão financeira nas 

empresas; Baines et al (2007),que apresenta o conceito de PSS e traz uma ampla revisão de 

literatura, abordando origens, aplicações, benefícios e barreiras para sua adoção; Meier et al 

(2010) , que apresenta a necessidade de uma mudança de paradigma em direção a integração 

de produtos e serviços para ampliação do potencial de inovação e competitividade e Tukker 

(2004) que trata sobre a relação da sustentabilidade e modelos de implantação do PSS. 

Figura 5 – Ranking das publicações mais relevantes (no mínimo 52 citações) 
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A Tabela 2 apresenta as 16 principais publicações, com mais detalhes quanto a autores, ano de 

publicação, título dos artigos, periódicos, rankeadas pelo número total de citações e pela 

média de citações por ano de cada artigo. Pode-se perceber evidentemente muitos trabalhos 

relacionando aspectos conceituais de sistema produto-serviço e a sustentabilidade, em 

algumas categorias principais, a saber: 

 Modelos / Frameworks para implantação de PSS-sustentável: (ROY, 2000; MONT, 

2002; MANZINI, E.;VEZZOLI, C., 2003; TUKKER, 2004; MAXWELL et al., 2006; 

MORELLI, 2006; BAINES et al., 2007; NEELY, 2008; MEIER et al., 2010) 

 Consumo e Produção Sustentável e PSS: (TUKKER;TISCHNER, 2006) 

 Análise de Ciclo de Vida e PSS: (AURICH et al., 2006) 

 Ferramentas para implantação de PSS – estratégia/ modelos de negócio:(MORELLI, 

2003; WILKINSON, DAINTY, NEELY, PAWAR, et al., 2009; WILKINSON, 

DAINTY, NEELY, SPRING, et al., 2009; LESEURE et al., 2010; DUL et al., 2012) 

Tabela 2: Artigos mais relevantes da amostra ordenados por número total de citações e citações /ano. 

Autor (Ano) Título Periódico

Total de 

Citações 

(Rank)

Média de 

Citações/Ano

 (Rank)

Mont, OK (2002) Clarifying the concept of product-service system Journal of Cleaner Production 236 (1) 16,9 (5)

Tukker A. (2004) Eight types of product-service system: Eight ways to 

sustainability? Experiences from suspronet

Business Strategy and the 

Environment

232 (2) 19,3 (4)

Baines, TS et al.  (2007) State-of-the-art in product-service systems Journal of Engineering 

Manufacture

196 (3) 21,8 (2)

Neely A. (2009) Exploring the financial consequences of the servitization of 

manufacturing

Operations Management Research 159 (4) 22,7 (1)

Meier, H et al.  (2010) Industrial Product-Service Systems-IPS2 Cirp Annals-Manufacturing 

Technology

121 (5) 20,2 (3)

Maxwell, D; van der Vorst, R 

(2003)

Developing sustainable products and services Journal of Cleaner Production 109 (6) 8,4 (11)

Aurich, JC et al.  (2006) Life cycle oriented design of technical Product-Service Systems Journal of Cleaner Production 106 (7) 10,6 (7)

Tukker, A; Tischner, U (2006) Product-services as a research field: past, present and future. 

Reflections from a decade of research

Journal of Cleaner Production 91 (8) 9,1 (9)

Morelli N. (2003) Product-service systems, a perspective shift for designers: A case 

study - The design of a telecentre

Design Studies 91 (9) 7 (13)

Manzini, E; Vezzoli, C (2003) A strategic design approach to develop sustainable product 

service systems: examples taken from the 'environmentally 

friendly innovation' Italian prize

Journal of Cleaner Production 84 (10) 6,5 (15)

Spring M., Araujo L. (2009) Service, services and products: Rethinking operations strategy International Journal of Operations 

and Production Management

69 (11) 9,9 (8)

Morelli, N (2006) Developing new product service systems (PSS): methodologies 

and operational tools

Journal of Cleaner Production 67 (12) 6,7 (14)

Roy, R (2000) Sustainable product-service systems Futures 61 (13) 3,8 (30)

Dul, J et al. (2012) A strategy for human factors/ergonomics: developing the 

discipline and profession

Ergonomics 57 (14) 14,3 (6)

Pawar K.S et al.  (2009) The PSO triangle: Designing product, service and organisation to 

create value

International Journal of Operations 

and Production Management

53 (15) 7,6 (12)

Martinez V.et al.  (2010) Challenges in transforming manufacturing organisations into 

product-service providers

Journal Of Manufacturing 

Technology Management

52 (16) 8,7 (10)

 
  Fonte: ISI Web of Science e SCOPUS. (2015) 

3.2. Análise de Redes 
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A Figura 6 apresenta a rede de palavras-chave. Nela, os nós representam as expressões que 

foram utilizadas, no mínimo, a cada cinco artigos na amostra. As linhas que conectam as 

palavras-chave informam que as mesmas foram utilizadas em conjunto pelo mesmo artigo. As 

linhas mais ilustram mais forte relação entre os nós, ou seja, maior o número de vezes em que 

as palavras-chave foram utilizadas simultaneamente. A rede apresenta quatro principais 

agrupamentos de temas abordados pelas publicações da amostra: (1) soluções integradas, (2) 

inovação, (3) qualidade/ gestão de fornecedores e (4) sustentabilidade. 

 

Figura 6 – Rede de palavras-chave utilizadas pelos artigos da amostra* 

*Nota: a espessura das linhas representa a intensidade das relações entre as palavras. 

 

A Figura 7 apresenta a rede de artigos para referência elaboradas a partir da base de dados ISI 

Web of Knowledge. Para esta rede foi aplicado um filtro de no mínimo 10 citações para cada 

artigo citado e no mínimo 5 citações para cada artigo citantes. Ela ilustra a relação entre as 

principais referências utilizadas pelos artigos da amostra selecionada, além de indicar quais 

artigos citaram estas referências.  

Muitos dos artigos referenciados nesta rede foram contemplados pela base de dados da 

SCOPUS, e estão na lista de artigos mais citados da seção 3.1. A seguir, algumas dessas 

principais referências são apresentadas sucintamente, haja vista que representam a base 

teórica dos trabalhos publicados sobre sistemas produto-serviço. 

 

Mont (2002) apresenta que o objetivo principal do PSS está relacionado à redução do impacto 

ambiental por meio da redução do consumo, aumento da produtividade global e fornecimento 
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de sistemas que busquem a integração dos elementos. Além disso, traz a identificação de 

fatores-chaves para a implantação de sistemas produto-serviço sustentáveis, relacionando aos 

impactos ambientais, o preparo social, humano e organizacional necessário para tais sistemas. 

Entretanto, Manzini, Vezzoli (2003), trata o PSS sob a ótica da estratégia para a inovação 

visando atender demandas específicas de produto-serviço integrado ao cliente. 

Tukker (2004), trata da desmaterialização oferecida pelo PSS, desvinculando a idéia de que o 

valor se relaciona a quantidade de material físico entregue ao cliente. Tukker, Tiscner (2006) 

apresentam, ainda, o PSS como um mix de produtos (tangíveis e intangíveis) projetados para 

satisfazer as necessidades dos clientes. Morelli (2003) traz a questão da solução sistêmica 

alcançada pelo PSS. 

Baines et al (2007) os clientes identificam na integração produto-serviço uma oportunidade 

natural para diversificação de escolha no mercado, que acompanha o uso do produto por ele, 

mas não assume a propriedade do bem. 

 

Figura 7 – Rede de artigos da amostra e principais referências utilizadas** 

**Nota: Símbolos em vermelho são artigos da amostra e azuis são as referências ausentes da amostra. 
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4. Conclusões e Trabalhos Futuros 

O presente artigo busca trazer uma visão sistemática da literatura sobre PSS e sua relação com 

a sustentabilidade, sob perspectiva de triple bottom line (Elkington, 1997). O método de 

pesquisa permitiu uma avaliação objetiva do cenário mundial da produção científica sobre 

sistema produto-serviço atentando à questão da sustentabilidade.  

Foi selecionada uma amostra consolidada de 379 artigos. Através da análise da evolução das 

publicações ao longo do tempo, observou-se que o número de pesquisas aumentou a partir do 

ano 2009, apresentando um pico em 2014, com 62 publicações. Três periódicos foram 

responsáveis pela maior parte das publicações, a saber:  Journal of Cleaner Production, 

International Journal of Production Research e Journal of Manufacturing Technology 

Management. A principal área das publicações é engenharia, correspondendo a 47% dos 

registros (95 artigos). Os principais países onde estão sendo realizadas as pesquisas sobre o 

tema são Inglaterra (com 61 publicações), Alemanha e China (com 30 publicações).  

As principais palavras-chave identificadas foram Soluções Integradas, Inovação, Qualidade e 

Sustentabilidade, as quais podem contribuir para futuras pesquisas sobre o tema. Dentro do 

tema PSS, os estudos têm focado principalmente em aprofundar o conhecimento sobre 

modelos de implantação de PSS-sustentável, ferramentas para alinhamento estratégico, 

consumo e produção sustentável, e análise do ciclo de vida. 

Convém destacar as limitações impostas pelas opções metodológicas desta pesquisa. A 

primeira refere-se à amostra inicial extraída das bases internacionais (ISI Web of Science e 

SCOPUS) e por analisar apenas artigos e periódicos, limitação esta que considera-se que foi 

parcialmente amenizada com a identificação da rede de artigos para referência. Apesar das 

limitações da pesquisa, a pesquisa traz benefícios para a academia, devido à sua abordagem 

sistemática. Neste contexto, outras pesquisas podem usar a compilação sistemática desta 

pesquisa bibliométrica para construir conhecimento sobre um foco específico da literatura 

abordada, considerando as publicações mais relevantes já identificadas sobre o tema. 

Como sugestão de temas futuros, sugere-se expandir a amostra inicial por meio da rede de 

artigos para referências e a realização de pesquisas qualitativas mais específicas que utilizem 

estes dados como base de informações estruturadas para análise de conteúdo relacionando e 

categorizando mais profundamente PSS à sustentabilidade. 
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