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                                                              MINI-CURSO                        

ENGENHARIA DO VALOR ECONÔMICO 
aplicado a Sustentabilidade, Desempenho e Custos - da filosofia ao resultado® 

 

Data: 11 de maio de 2016 (4º feira) - Credenciamento: 18:00 às 18:30 hs. - Evento: 18:30 às 22:30 hs. 
 

Local: IEP-Instituto de Engenharia do Paraná-R. Emiliano Perneta, 174-Centro, Curitiba/PR-11º andar-Sala 03 
 

VAGAS LIMITADAS - INCLUSO: coffee break, apostila(opcional) e certificado de participação. 
 

INSCRIÇÕES PELO SITE:  http://www.elegevalorsustentavel.com.br/cursos_68.html       - TEL: 41 3383-6262;  41 9864-9007                                
 

INVESTIMENTO JÁ COM DESCONTO ESPECIAL DE 20,0%:  Afiliados ao IEP; Participantes de uma mesma empresa; Estudantes 
(graduação e pós); Professores (graduação e pós); Participantes do LinkedIn Group “Engenharia e Análise do Valor”:   
 

. R$ 75,00 - inscrições até 15/04/16; R$ 100,00 - inscrições até 29/04/16; R$ 125,00 - inscrições até 09/05/16   
 

OPCIONAL: R$ 20,00  - Apostila impressa com o conteúdo do minicurso.  
 

OBJETIVO: Contribuir na formação de Gerentes e Engenheiros do Valor Econômico para a busca da Competitividade e 
Sustentabilidade de organizações,  tendo como base a consagrada metodologia EAV-Engenharia e Análise do Valor (Value 
Engineering/Value Analysis) para produzir a riqueza econômica sustentável. A metodologia é um processo sistêmico de 
planejamento, criatividade e inovação em equipe para desenvolver projetos de maximização do custo-benefício e valorização 
econômica de produtos, serviços, tecnologias e negócios. 
 

MOTIVO:  A Engenharia e Análise do Valor tem cinco consagrações que nos motiva em sua utilização: 
1- A Engenharia do Valor é a metodologia recordista em redução de custos mantendo ou melhorando a qualidade(DoD-USA) 
2- A Engenharia do Valor é indicada para solucionar problemas complexos na ótica do desenvolvimento sustentável. (ONU) 
3- A Engenharia do Valor foi a metodologia base adotada nas organizações no milagre japonês.(ABREU-Análise do Valor). 
4- A Engenharia do Valor é a única metodologia consagrada a nível mundial que tem a abordagem funcional e a abordagem 
criativa como paradigmas. (PACK, Richard-Value Engineering: A plan for invention)  
5- A Engenharia do Valor é a metodologia base do programa SPRINT de inovação e competitividade da comunidade europeia. 
(European Governing Board-EGB) 
 

PROGRAMAÇÃO: . Paradigma da sustentabilidade; . Sustentabilidade baseada em valores; . Pegadas ambientais humanas; . 
Valores Humanos; . Valor Econômico; . Valor Econômico x Desperdício; . Desperdício x Resíduo; . Reduzir Custo x Economizar; 
. Gestão 3E (efetividade, eficácia e eficiência);  . Gestão Sustentável do Valor Econômico; . Gestão do Valor Multi-Stakeholder; 
. Abordagens da Engenharia e Análise do Valor: Definições; . Histórico; . Consagrações; . Exemplos e aplicações; . Leis e 
Normas; . A abordagem funcional e a abordagem criativa; . A implementação da Gestão do Valor Econômico na organização; . 
Fases de trabalho do projeto de Engenharia e Análise do Valor; . Apresentação de estudos de casos reais: Valorização 
Econômica de um Terreno/Edificação; Valorização Econômica no Ciclo de Vida de um Equipamento; Valorização Econômica da 
Capacidade Instalada Industrial(VIP-Value Improving Practices-Desing to Capacity Value Engineering). 
 

PÚBLICO ALVO: Engenheiros, arquitetos, empresários, cientistas, gerentes e demais profissionais de nível superior(ou em 
curso) das diversas áreas do conhecimento na organização, envolvidos em projetos de melhoria do Valor Econômico: 
Estratégia, Projetos, Planejamento, Produção, Custos, Qualidade, Suprimentos, Manutenção, Meio Ambiente, Saúde & 
Segurança, Recursos Humanos, Marketing e Pesquisa & Desenvolvimento. 
 

INSTRUTOR: Luiz Geraldo Crespo Arruda. Engenheiro Civil, ênfase em Transportes e Logística (E.E. Kennedy-2002). Especialista 
em Qualidade, Tecnologia e Produtividade(UFMG-2003). Especialista em Sustentabilidade no Ambiente Construído (UFMG-
2009). Especialista em Gestão Estratégica da Informação (UFMG-2011). Pós-graduado em Gestão de Projetos(IETEC-2004), 
Engenharia de Vendas(IETEC-2004), Gestão de Custos(IETEC-2005) e em PmaisL-Produção mais Limpa (ONU/SENAI/CNTL-
2010). Foi membro do comitê de Avaliação da Sustentabilidade do CBCS(2008) e do comitê de Sustentabilidade do CREA-MG 
(2009). Membro do conselho diretor da ABEAV-Associação Brasileira de Engenharia e Análise do Valor(gestão 2012/2016). 
Afiliado a SAVE-American Society of Value Engineers e CVCI-Customer Value Creation International. Professor convidado da 
Fundação Dom Cabral(2011/2012) e consultor da FIEMG(2012/2014) em consumo e produção sustentável na indústria. Atua 
desde 1997 em empresas de engenharia, na área de planejamento e valorização de produtos e negócios. Desde 2010 modera 
o LinkedIn Group “Engenharia e Análise do Valor” comunidade com 4.200 integrantes. Já atendeu mais de 100 clientes em 
mais de 40 cidades do Brasil, realizando mais de 40 projetos de Engenharia do Valor e capacitando mais de 2.800 pessoas em 
mais de 70 cursos e palestras sobre Engenharia do Valor. Criador do Sistema VSC-Gestão do Valor Organizacional® e da 
metodologia Valorização Econômica Sustentável®. Desde 2007 é diretor da ELEGE Engenharia do VALOR & Sustentabilidade®. 
OBSERVAÇÃO:  O evento será cancelado via e-mail até o dia 09/05/2016 caso não atinja o quorum mínimo de 10 participantes, 
e a quantia será integralmente reembolsada através de depósito bancário. O inscrito poderá solicitar sua desistência somente 
até o dia 04/05/2016 e será reembolsado em 80,0% da quantia. 
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Anexo  – ELEGE-Portfólio Institucional: 

Engenharia do 
& Sustentabilidade ®ELEGE VALOR

valorizando a Riqueza Sustentável

PORTFÓLIO INSTITUCIONAL

 

Engenharia do 
& Sustentabilidade ®ELEGE VALOR

valorizando a Riqueza Sustentável

www.elegevalorsustentavel.com.br

+55 (41) 3383-6262; (41) 9864-9007; (31) 3498-2542; (48) 8464-6438  

NEGÓCIOS  - MARCAS  - PRODUTOS  - PROCESSOS  - SERVIÇOS  - INVESTIMENTOS

AVALIAÇÕES –VALORAÇÕES - VALORIZAÇÕES
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MISSÃO DE VALOR

Promover a 

valorização e o desenvolvimento 

dos nossos clientes baseado na

Engenharia do Valor 

Econômico & Sustentável.

 

12 OBJETIVOS DE VALOR

- O Gerenciamento baseado na Valorização Econômica Sustentável®.

- A Sistematização Lógica do Funcionamento da Organização.

- A Visão de Perpetuidade no Ciclo de Vida. 

- A Valorização Econômica dos Ativos Intangíveis.

- A Minimização de Ameaças de Insolvência.

- O Combate robusto ao Desperdício Sistêmico. 

- Recordes em Taxas de retorno na Redução Orgânica de Custos e consumos.

- A Maximização do Desempenho para Valorização perante ao Mercado.

- O aumento da Satisfação e do Alinhamento de Valores com os colaboradores.

- O aumento da Fidelidade e do Valor percebido pelos Clientes.

- A elevação da Atratividade perante a Investidores.

- O aproveitamento do Potencial de Oportunidades de Valorização Econômica 
Sustentável® no Mercado. 
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VALORIZAÇÃO ECONÔMICA SUSTENTÁVEL®

Diagrama: Valorização Econômica Sustentável
 

 

VALORIZAÇÃO ECONÔMICA SUSTENTÁVEL®

Diagrama: Pilha de (Des) Valorização no espaço
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SOLUÇÕES DE VALOR

SERVIÇOS DE VALOR

 



© 2007 I 2016 - ELEGE Engenharia do VALOR & Sustentabilidade®. Todos os direitos reservados 

34

HISTÓRICO DE VALOR

Quantitativos de eventos da ELEGE já desenvolvidos junto aos clientes:

 

 

Qrw6w6

CLIENTES DE VALOR
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- Implantação de programa de Gestão do Valor
Econômico Sustentável® em multinacional, via
Economic Value Management;

- Projeto de criação de indicadores de
desempenho do negócio baseado em valor
econômico, via Economic Performance Value
ScoreCard;

- Consultoria na Criação de Indicadores de
Sustentabilidade baseado em Valor de uma
Metrópole, via Sustainable Index Value
Engineering;

- Projeto de valorização de ativos intangíveis do
fundo de comércio em loja comercial, via
Goodwill Value Engineering;

- Projeto de valorização de imóvel urbano em
cerca de 72%, via Real Estate Value
Engineering;

CASES  DE VALOR

- Projeto de criação de marca baseada em valor
econômico em serviço de saúde, via Brand
Value Engineering;

- Projeto de valorização de armazém logístico
gerando aumento em 25% da capacidade
instalada e gerando valor econômico no ciclo de
vida de mais de 30 milhões de reais, via Capacity
Life Cycle Value Engineering;

- Projeto de valorização com aumento de 56% na
previsibilidade orçamentária de investimento de
capital, via Predictability CAPEX Value
Engineering;

- Projeto de avaliação e valorização econômica de
empresa de projetos para fins de fusão/aquisição,
via Valuation Value Engineering;

- Projeto de valorização econômica aplicada a
vendas em loja comercial, viaVendability Value
Engineering;

Abaixo, algumas aplicações da ELEGE desenvolvidas junto aos clientes:

Por razões contratuais, preservamos a CONFIDENCIALIDADE dos nossos clientes. 

- Projeto de maximização da potencialidade de
imóvel urbano, via Potentiality Value
Engineering;

- Projeto de valorização econômica de
departamento de obras de prefeitura municipal,
via Best Public Service Value Engineering;

- Projeto de valorização sócio-econômica de
associação profissional, via Social Value
Engineering;

- Projeto de valorização econômica da
manutenção mecânica preditiva de
equipamentos de grande porte, via Predictive
& Manutenability Value Engineering;

- Projeto de valorização econômica de resíduos
de fábrica, via Cleaner Production Value
Engineering;

- Projeto de valorização econômica dos riscos da
segurança do trabalho em obra rodoviária, via
Safety Value Engineering;

- Projeto de análise do valor econômico da
durabilidade no ciclo de vida na aquisição de
equipamento trocador de calor, via Durability
Life Cycle Value Anaslysis;

- Aplicação de Práticas de Melhoria do Valor em
investimentos de capital de multinacional, via
VIPs-Value Improving Practices;

- Projeto de análise do valor econômico para
aquisição de software em empresa construtora,
via Software Value Analsysis;

- Estratégia de precificação baseado em valor
econômico em edificação habitacional, via
Pricing by Value;

Abaixo, algumas aplicações da ELEGE desenvolvidas junto aos clientes:

Por razões contratuais, preservamos a CONFIDENCIALIDADE dos nossos clientes. 

CASES  DE VALOR
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- Projeto de otimização do modal logístico, via
Logistic Value Engineering;

- Projeto de aumento de confiabilidade em 87%
em produto biotecnológico contaminado via
Reability Value Engineering;

- Projeto de redução de 62% da ociosidade 
industrial, via Opportunity Value Enginerring

- Projeto de valorização ambiental da marca via
Enviromental Branding Value Engineering;

- Projeto de valorização econômica de Instituição
sindical, via Institutional Value Engineering;

- Projeto de aumento da produtividade, via

Productivity Value Engineering;

- Projeto de criação de nome empresarial, via
Naming Value Engineering;

- Projeto de valorização econômica de classe
profissional, via Professional Value Engineering;

- Projeto de redução de 19% no consumo de couro
bovino em empresa calçadista, via Standard Value
Engineering;

- Projeto de licenciamento da marca, via
FranchisingValue Engineering;

- Projeto de redução de 80% da pegada d’água em
proceso de purificação, via Water Footprint Value
Engineering;

- Projeto de redução de retrabaho industrial, via
Reworking Value Engineering;

- Projeto de diagnóstico de desvalorização de 12%
em imóvel urtbano, via Real Estate Value
Engineering;

- Projeto de criação do valor social baseado em
alianças empresariais, via Alliances Value
Engineering;

Abaixo, algumas aplicações da ELEGE desenvolvidas junto aos clientes:

Por razões contratuais, preservamos a CONFIDENCIALIDADE dos nossos clientes. 

CASES  DE VALOR

 

Sobre nosso símbolo de valor, o pião?

O valor de um pião não está em seu custo alocado, 

sua matéria-prima utilizada ou sua tecnologia embarcada.

O valor de um pião está na sua capacidade 

de continuar rodando. Simples assim!

Engenharia do 
& Sustentabilidade ®ELEGE

VALOR

 


