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Resumo 

O sistema produto-serviço (PSS) é uma forma de oferecer produtos e serviços integrados, cujo 

objetivo final é melhorar a rentabilidade e a competitividade das organizações, bem como satisfazer as 

necessidades dos clientes e contribuir para a sustentabilidade. No entanto, as organizações vêm 

enfrentando dificuldades para estruturar seus modelos de negócio como um PSS e ainda se percebe uma 

baixa adoção dos mesmos na sociedade. Nesse sentido, esse trabalho de tese visa propor um modelo 

conceitual para a estruturação de modelos de negócio de PSS centrados no valor, por meio da análise das 

dificuldades e oportunidades para adição de valor. A fase inicial deste trabalho cobriu a análise da literatura 

sobre PSS, iniciando pela análise das revisões de literatura em PSS, posteriormente foi feita uma análise 

das barreiras do PSS, estudo do PSS como um modelo de negócio e os mecanismos para adição de valor, 

promovendo a eco eficiência. A próxima fase foi a proposta de um modelo teórico-conceitual para a 

estruturação de modelos de negócio de PSS, com base nos seguintes propósitos: possuir características 

inovadoras e proposição de valor de acordo com as preferências/experiência do usuário, ser viável para as 

organizações considerando o ponto de vista financeiro e ambiental - promovendo a eco eficiência e com 

foco na co-criação por meio de uma rede de valor. O modelo teórico-conceitual proposto destaca os 

mecanismos centrados no valor para proposição, projeto, entrega e captura de valor do modelo de negócio 

de PSS, em uma estrutura passo-a-passo. As próximas fases da pesquisa compreendem a coleta de dados 

empíricos visando agregar o conhecimento empírico ao modelo conceitual, objetivando traçar conclusões 

para auxiliar na estruturação de modelos de negócio de PSS centrados no valor e visando superar as 

barreiras existentes para o projeto e implantação de modelos de negócio de PSS. 

 

 

Palavras Chave: Sistema produto-serviço, Modelo de negócio, abordagem centrada no valor 

Aluno:  SUZANA REGINA MORO 

Orientador:  Prof. Paulo Augusto Cauchick Miguel 

Data e horário:  13/11/2018, nove horas 

Local:  Auditório B - PPGEP/CTC/UFSC 

Título: 

SISTEMAS PRODUTO-SERVIÇO: ANÁLISE DE BARREIRAS E 

OPORTUNIDADES PARA ADIÇÃO DE VALOR E PROPOSTA DE 

UM MODELO CONCEITUAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO 

MODELO DE NEGÓCIO 

Banca: 

 Prof. Paulo Augusto Cauchick Miguel, Dr. (Presidente/Orientador) 

 Prof. Diego de Castro Fettermann, Dr. (Membro Titular) 

 Prof. Glauco Henrique de Sousa Mendes, Dr. (Examinador Externo) 

 


