
Página 1 de 21 

Belo Horizonte, 05 de março de 2010 

 

ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMAS TECNOLÓGICOS E SUSTENTABILIDADE APLICADOS AO AMBIENTE 

CONSTRUÍDO – ESCOLA DE ARQUITETURA DA UFMG 

 

Aluno: Luiz Geraldo Crespo Arruda – contato: tel (31) 3243-1203; 9921-4714 email: elegecontatos@gmail.com; 

website: www.elegevalorsustentavel.com.br 

Docente: Rejane Magiag Loura 

Disciplina: Construções sustentáveis e certificações 

 

Titulo:   

 

A ENGENHARIA DO VALOR COMO METODOLOGIA PARA CONCEPÇÃO DE EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

E CERTIFICÁVEIS EM LEED 

 

Objetivo: 

 

O objetivo deste artigo é demonstrar  que a Engenharia do Valor é uma das principais ferramentas de 

planejamento utilizada nos Estados Unidos para se alcançar a sustentabilidade na construção civil e também 

como ferramenta para a certificação no sistema LEED.  

 

Justificativa 

 

A sustentabilidade na construção civil brasileira e mais especificamente o sistema LEED vem sendo ultimamente 

alvos de projetos de edificações em nosso país. Sabemos que a sustentabilidade e sua certificação são novos 

paradigmas de um mundo que necessita de edificações mais econômicas e ecológicas. Entretanto, tal demanda 

exige novas posturas e também novas formas de se construir, e com isto serão alterados os custos atuais das 

construções para se adequar a estes novos quesitos que estão a cada dia sendo mais valorizados pela sociedade.  

 

Introdução 

 

O sistema LEED de certificação em construções sustentáveis é originário dos Estados Unidos no inicio da década 

de 90. Recentemente o sistema chegou ao Brasil e esta sendo motivo de desejo de algumas das empresas do 

setor imobiliário nacional, seja por diferenciação de seu produto no mercado, seja por uma filosofia baseado nos 

valores da organização que julga ser justo produzir edificações que sejam mais sustentáveis.  

Algo em comum que ambos o tipos de empresa tem, e até mesmo as empresas que pouco se interessam no 

momento por estas iniciativas sustentáveis, é resolver a equação do custo que tais medidas irão impactar nos 

orçamentos das construções dos edifícios. 

Apenas conhecendo o sistema LEED, que é consagrado nos Estados Unidos e em alguns outros paises 

desenvolvidos, não podemos saber como os americanos conseguem incorporar os valores sustentáveis nos 

custos de suas edificações.  

Torna-se portanto necessário identificar quais as ferramentas de planejamento são usadas nos Estados Unidos 

para viabilizar tais custos de forma que os mesmos agreguem valores que serão percebidos pelo publico alvo e 

pela sociedade. 
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A Engenharia do Valor 

 

 

- A Engenharia do Valor é uma metodologia de trabalho que surgiu no momento da segunda guerra mundial na 

empresa General Eletric CO. O motivo do surgimento desta metodologia foi que a principal matéria prima utilizada 

nesta empresa, o aço, foi completamente desviado para fins bélicos. Sem matéria prima para produzir, um 

engenheiro da empresa pensou em como poderia ser cumprida a função do aço nos eletrodomésticos com outro 

material. Neste momento surgiu a revolução do plástico, e o nascimento de uma metodologia de trabalho que veio 

a ser nos dias atuais considerada como a mais potente ferramenta gerencial para resolver problemas complexos e 

também consagrada como a metodologia mais potente para realizar reduções orgânicas de custos e aumento do 

desempenho e promoção de inovações que geram valor. Trata-se da metodologia  Engenharia do Valor. 

A metodologia é a única do mundo que trabalha baseada em funções e não em formas. Por isto é também a única 

que resolve sistemas complexos, pois por definição um sistema só é resolvido em funções. 

 

 

- A norma “ASTM E-1699-00 – Standard practice for performing Value Analysis (VA) of buildings and building” 

normaliza a aplicação da Engenharia do Valor em edificações nos Estados Unidos. 

 

Segundo a ASTM E-1699-00 a Engenharia do valor é composta por três etapas e sete fases de trabalho, sendo 

elas: 

. Primeira etapa: Pré- estudo 

- fase 1: Preparação 

. Segunda etapa: Estudo 

- fase 2: Informativa 

- fase 3: Identificação e análise de funções 

- fase 4: Criatividade 

- fase 5: Avaliação 

- fase 6: Apresentação 

. Terceira etapa: Pós-estudo 

- fase 7: Implementação 

 

 

- O Instituto Nacional de Ciências da Construção dos Estados Unidos (National Institute of Building Sciences -

NIBS) declara que a Engenharia do Valor é uma disciplina consciente que promove a otimização do valor para os 

investimentos, tanto a curto como a longo prazo. Afirma que a Engenharia do Valor é um esforço criativo e 

organizado que analisa os requisitos de um projeto com o propósito de alcançar as funções essenciais ao menor 

custo total ao longo de toda a vida do projeto(custo financeiro, consumo de energia, custo de manutenção, etc). 

Também descreve que a Engenharia do Valor, através de uma investigação em equipe, usando a experiência e a 

multi-disciplinaridade do time, a valorização e a economia são melhoradas através do estudo de alternativas de 

conceitos para o projeto, de materiais e métodos, sempre comprometido os objetivos funcionais e de valores do 

cliente. ( ver http://www.wbdg.org/resources/value_engineering.php) 
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O NIBS produziu o gráfico Potential Saving from VE Applications(Potencial de economia da aplicação da 

Engenharia do Valor), que mostra a variação da capacidade em se melhorar o valor do projeto ao longo do seu 

ciclo de vida. Pode-se observar que o momento de planejamento(planning) e projeto conceitual(schematic design) 

são os que apresentam as menores resistências e maiores aceitações quanto a aplicação das alternativas que 

geram maior valor. (FIG 1) 

 

FIG 1 

 
 

A Engenharia do valor e a Sustentabilidade 

 

Mais recentemente a metodologia da Engenharia do Valor vem sendo eleita como a metodologia mais indicada 

para promover o desenvolvimento sustentável. 

 

- Na conferência das Nações Unidas ocorrida na Itália em 2003 com o tema "Regionalismo e Globalização na 

política climática", a Engenharia do Valor(também conhecida como Análise do Valor), foi considerada como um 

"método interdisciplinar para gerenciar complexas entidades na ótica do desenvolvimento sustentável" (FIG 2) 

 

(FIG 2) 
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- Organizado pelo Instituto de Gerenciamento do Valor de Hong Kong e pelo departamento de Construções e 

Desenvolvimento Imobiliário o tema do seminário de 2008 foi: "Alcançando o valor sustentável através da 

colaboração" (FIG 3)  
 

(FIG 3) 
 

- A Sociedade Americana de Engenharia do Valor(SAVE), explicita a obrigatoriedade da utilização da Engenharia 

do Valor em projetos de tratamento de água que tenham custos acima de 10 milhões de dólares, de acordo com o 

decreto OMB A-131. 

A metodologia da Engenharia do Valor proporciona os seguintes resultados quando aplicada a área ambiental, 

segundo a SAVE (FIG 4) 

 

. Rápidas, criativas e efetivas soluções 

. Otimização de impactos ambientais 

. Maximização de recursos 

. Otimização das despesas de construção 

. Redução do custo no ciclo de vida 

. Descobre alternativas tecnológicas 
 

(FIG 4) 
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A empresa Lewis e Zimmermam realiza projetos de Engenharia do Valor. Neste caso, a aplicação em uma 

estação de tratamento de água gerou 42 alternativas de melhoria do valor, que proporcionaram uma redução de 

custos de 36 milhões de dólares. (FIG 5)  
 

(FIG 5) 
 

- O departamento de energia dos Estados Unidos estabeleu o programa de Engenharia do Valor por meio do 

decreto DOE P 413-2. Consideram que a metodologia é um esforço sistemático para alcançar as funções 

essenciais ao menor custo total, consistente com as necessidades de desempenho, segurança, confiabilidade, 

qualidade e manutenção. (FIG 6) 

 

(FIG 6) 

 

 

- A Sociedade Americana de Engenharia do Valor (SAVE) diz que os projetos de construções tem vários desafios 

como: restritos orçamentos, questões de segurança e impactos ambientais, Relata que a aplicação da 

metodologia da Engenharia do Valor economizou mais de um bilhão de dólares nas construções governamentais 

no ano 2000. 
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Segundo a SAVE, a aplicação da metodologia da Engenharia do Valor nas construções proporciona os seguintes 

benefícios:  (FIG 7) 

. Redução do custo do projeto da construção 

. Redução dos custos de operação e de manutenção 

. Redução de burocracias e documentações  

. Simplifica processos 

. Melhora o planejamento do projeto 

. Reduz os desperdícios 

. Utilização mais eficiente dos recursos 

. Desenvolve soluções inovadoras 
 

(FIG 7) 
 

- O Departamento de Administração e Serviços dos Estados Unidos(GSA), em seu setor de construções e 

desenvolvimento imobiliário tem como metodologia de gerenciamento a Engenharia do Valor. 

Segundo o GSA, os contratados são encorajados a utilizar a Engenharia do Valor nas construções, para promover 

reduções de custos que mantenham a qualidade, o valor o desempenho funcional. (FIG 8) 

 

(FIG 8) 
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O GSA publicou o guia de Engenharia do Valor para Arquitetura e Construção, para que os contratados utilizem a 

metodologia para melhorar o valor dos projetos. (FIG 9) 

 

(FIG 9) 

 

 

- O Instituto de Arquitetos dos Estados Unidos(American Institute of Architects-AIA) descreve que entre os 

escopos dos serviços dos arquitetos temos entre outros: estudos de Engenharia do Valor(Value Analysis) e 

certificação em LEED (LEED certification). (FIG 10) 

 

(FIG 10) 

 
 

Em um artigo da AIA(American Institute of Architects) relata que a Engenharia do Valor / Analise do Valor(Value 

Analysis) responde ao que os clientes necessitam. O autor do artigo da empresa Victor O. Schinnerer & Company 

Inc. afirma que “Adequadamente utilizada, a Engenharia do Valor pode aumentar o retorno sobre o investimento e 

criar grandes melhorias no projeto para o cliente”. “O fundamento da Engenharia do Valor é um esforço 

organizado focado em alcançar o menor custo no ciclo de vida consistente com requisitos de desempenho, 

confiabilidade, qualidade e estética”. “Geralmente os melhores resultados são alcançados quando a Engenharia 

do Valor é aplciada nos estágios iniciais do projeto”. 

O autor do artigo também afirma que a Engenharia do Valor não é uma mera ferramenta de corte de custos. 

“Cortes de custos promovem resultados que reduzem a qualidade e a funcionalidade”. “A Engenharia do Valor é 

comprometida com a qualidade e o desempenho funcional e as custos são ponderados a fim de serem propostos 

alternativas para sua redução.” (FIG 11) 
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(FIG 11) 

 

- A empresa de desenvolvimento imobiliário CH2M Hill dos Estados Unidos oferece serviços de Engenharia do 

Valor e relata que "na comunidade green building, a engenharia do valor é praticamente uma palavra chave", diz 

seu diretor David Odom. Também afirma que "Isto porque o foco da engenharia do valor é redução de custos, e 

muitas das estratégias ecológicas(green strategies) requerem reduções de custos para que sejam efetivadas." 

(FIG 12) 
 

(FIG 12) 
 

- O conselho americano de defesa dos recursos naturais em seu site na internet explica formas para alcançar o 

certificado LEED em nos projetos. Um dos tópicos indica que sejam realizados estudos sobre os investimentos em 

iniciativas ecológicas(green investments) para o alcance das metas do projeto. Para isto, deve -se aplicar a 
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Engenharia do Valor tanto para o custo inicial (first cost value-engineering) bem como para o custo no ciclo de 

vida(life cicle cost value-engineering). (FIG 13) ( ver http://www.nrdc.org/buildinggreen/leed.asp) 

 

(FIG 13) 
 

Casos de sucesso: 
 

A seguir serão apresentados algumas edificações que utilizaram a Engenharia do Valor para se tornarem mais 

econômicas e sustentáveis: 
 

- O edifício da Nações Unidas(ONU) em Nova Iorque esta sendo renovado. Tal projeto deve ter incorporar 

iniciativas sustentáveis e verdes(Greening initiatives) (FIG 14) 

(ver http://www.un.org/News/briefings/docs/2008/080306_CMP.doc.htm) 

Os secretario geral das Nações Unidas Ban Ki-moon solicitou que seja utilizada a metodologia da Engenharia do 

Valor neste projeto. Segundo Mr. Ban “devem ser encontradas oportunidades para reduzir dos custos, mas sem 

comprometer a qualidade e a funcionalidade. Deve ser utilizado um processo conhecido como Engenharia do 

Valor” (ver http://www.integranet.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24347&Cr=capital&Cr1=plan&Kw1=value+engineering&Kw2=&Kw3=) 
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(FIG 14) 

Varias metas de sustentabilidade foram propostas tais como: (FIG 15) 

. metas de redução do consumo de energia em 44%(quarenta e quatro por cento) atraves da melhoria do 

aquecimento, da ventilação e do sistema de ar condicionado.  

. metas de redução do consumo de água em 30% (ver http://www.un.org/News/briefings/docs/2008/080306_CMP.doc.htm) 

. segurança contra incêndio 

. acessibildiade 

. preservação da saúde dos usuários 

. proteção a explosões(terrorismo) 
 

 (FIG 15) 
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Segundo Michael Adlerstein, diretor executivo da ONU, o custo da restauração do edifico estava orçado em 1,87 

bilhões de dólares. A aplicação da metodologia da Engenharia do Valor também proporcionou a economia de mais 

de 106 milhões de dólares, sem comprometer a qualidade, a durabilidade e a sustentabilidade.  

(ver http://www.un.org/News/Press/docs/2009/gaab3890.doc.htm) 

 

Segundo kenichiro Mukai, diretor da ONU no Japão, a Engenharia do Valor é “um processo que revisa os 

objetivos do projeto, e encontra os caminhos que alcançam os mesmos objetivos a um custo menor” e que "o 

prédio sustentável das Nações Unidas deve ser feito com o mínimo consumo de materiais e que esta análise de 

custo-benefício da Engenharia do Valor é a chave para as iniciativas mais sustentáveis”  

(ver http://www.un.org/News/Press/docs/2009/gaab3890.doc.htm) 
 

- A empresa Aardex dos Estados Unidos aplica a Engenharia do Valor a vários anos em projetos de edifícios de 

escritórios, para melhorar a saúde, a satisfação e a produtividade dos trabalhadores. Recentemente em 2008 

certificou o edifício The Signature Center no LEED-CS Platina, na cidade de Golden, Colorado. A empresa que 

prestou consultoria no sistema LEED foi a Ambient Energy. 

 

Tal edifício tem como principais características: 

 

- 90% dos trabalhadores tem acesso a iluminação natural 

- sensores de identificação da luz natural no interior 

- pisos de carpete feitos com material reciclado 

- piso elevado que proporciona circulação ascendente de ar fresco e de ar aquecido. 

- economia de água com instalação de mictórios 

- os materiais utilizados no interior do edifício são certificados pela Indoor Advantage Gold da Scientific 

Certification Systems, a fim de garantir a qualidade do ar interior. 

- 98% do resíduo da construção foi reciclado 

 

Em 2004 o presidente da Aardex publicou o livro “User effective buildings”. O livro mostra casos de sucesso na 

aplicação da empresa em projetos de edifícios que visam contribuir com a melhoria do desempenho humano no 

trabalho. 

 

Veja artigo: Case Study: Value Engineering Meets Effective User Office Space “...Aardex LLC Creates Speculative 

LEED Platinum Building with Worker Productivity and Budget in Mind” 

(ver http://www.edcmag.com/Articles/Feature_Article/BNP_GUID_9-5-2006_A_10000000000000342356) 

 

- Ocorreram estudos de Engenharia do Valor para primeira edificação que obteve a certificação LEED no estado 

do Novo México nos Estados Unidos. A Baça / Dlo’ay Azhi Consolidated School foi construída pelo departamento 

de Interior dos estados Unidos e teve como foco de estudo principal os itens: (FIG 16) 

- Fachada 

- Telhado 

- Área de estacionamento 

- Caixa d’água 

- Revestimentos de Pisos e paredes 
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      (FIG 16) 

 

- Em uma conferencia governamental realizada pela Sociedade Americana de Engenharia do Valor(SAVE) foi 

apresentado um estudo de caso para a escolha do local a ser implantado um Hotel Ecológico cinco estrelas. Tal 

aplicação levou em consideração oito potencias locais para a instalação do hotel, de modo a atender o primeiro 

quesito do sistema LEED que é Local Sustentável(Sustainable Site). Uma das preocupações era a escolha de um 

local em que os vizinhos ao empreendimento tivessem o menor impacto negativo da implantação do Hotel.(FIG17) 

(FIG 17) 

 

- A construção do MGM-City Center em Las Vegas, orçada em mais de 8,5 bilhões de dólares recebeu a 

certificação LEED-Gold. Tal projeto é considerado um dos maiores empreendimentos privados da historia dos 

Estados Unidos. (FIG 19) 

A VE Solutions Group foi a responsável pelos projetos de otimização dos sistemas de instalações do 

empreendimento. (Ver http://www.vesolutionsgroup.com/p_citycenter.php) 

O diretor da VE Solutions Group, Arkady Siterman, afirma que "Nos temos apenas um foco: melhorar a eficiência 

dos métodos de construção e das instalações mecânicas, elétricas, e de outros sistemas, com redução de custos." 

 

A VE Solutions Group realizou estudos de Engenharia do Valor para os quatro maiores edifícios do MGM-City 

Center. O diretor da Tishman Construction Group, que é a gerente do projeto, afirmou que "A VE Solutions Group 

possui profissionais com experiência em grandes reduções de custo e de economia de energia" (FIG 20) 

A empresa VE Solutions Group(entenda Value Engineering Solutions Group) possui mais de  35 anos de 

experiência com a metodologia da Engenharia do Valor e também participou de projetos vultuosos como o da 
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Time Warner Center em Nova Iorque, do Hotel Ritz-Carlton em Washington, D.C., e do Trump International Hotel 

& Tower in Dubai. (FIG 21)  (Ver http://www.sustainableengineering.com/article-behind_the_glitzy_debut_of_mgm_citycenter__leed_gold-47.html) 

 

(FIG 20) 
 

(FIG 19)                                                                                          (FIG 21) 

           
 

- O estudo de Engenharia do Valor do projeto da escola New Fluvuanna High School na cidade de Palmyra no 

estado da Virginia nos Estados Unidos foi realizado pela empresa MarshWitt Associates-

ARCHITETURE.PLANNING.VALUE ANALYSIS (v er www.marshwitt.com). (FIG 22) 

Tal projeto foi certificado no sistema LEED. O relatório foi realizado pelo Arquiteto Barry L. Marsh, AIA, CVS. 

O significado de AIA(American Institute of Architects) é que o arquiteto é afiliado a Associação Americana de 

Arquitetos, e o significado de CVS(Certified Value Specilist) é que o arquiteto é especialista em Engenharia do 

Valor pela SAVE(Sociedade Americana de Engenharia do Valor). 

(FIG 22) 



Página 14 de 21 

 

- Segundo Eugene  Siterman da empresa VE Solutions Group "Os Engenheiros do Valor foram responsáveis pela 

racionalização dos sistemas construtivos presentes no épico boom da construção civil em Dubai".  

(Ver  www.constructionweekonline.com/article-6484-value-engineering-in-dubai/) 
Ainda segundo Eugene “Competentes engenheiros do valor tem como missão realizar edifícios mais eficientes 

sem comprometer os ideais arquitetônicos, são necessários para selecionar os sistemas construtivos e materiais 

que podem reduzir substancialmente as demandas de resfriamento e de energia elétrica.” 

Segundo Manner Khan, do Kuwait, a Engenharia do Valor deve ser aplicada em paralelo ao sistema LEED ainda 

durante as fases iniciais dos projetos. (FIG 23) 

Eugene concorda com Manner, e diz que a Engenharia do Valor deve ser utilizada em todas as etapas do projeto 

de um edifício. Para ele a Engenharia do Valor é uma boa prática para os projetos de um edifício, com resultados 

que melhoram o uso de energia e de água. Segundo Eugene “Trazer engenheiros do valor para dentro do 

processo de projeto de um edifício desde a fase de concepção, melhores resultados podem ser alcançados, e com 

isto os edifícios terão maior valorização”.  

(FIG 23) 
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- A empresa A&A-e.cosntruct é uma das maiores e mais respeitadas empresas de engenharia e consultoria do 

Egito. A empresa tem atuação internacional em diversos paises como Índia, Kwait, Emirados Árabes, Argélia e 

Jordânia. 

Destaca-se sua participação em grandes edifícios na cidade de Dubai, realizando diversos estudos de Engenharia 

do Valor. (Ver http://www.a-a-econstruct.com/files/Value%20Engineering.htm).  
 

Nos edifícios das figuras (FIG 24, FIG 25 e FIG 26) foram realizados estudos de Engenharia do Valor para os 

métodos de construção. 

No edifício das figura (FIG 27) foram realizados estudos de Engenharia do Valor para o design da estrutura. 

Nos edifícios da figuras (FIG 28 e FIG 29) foram realizados estudos de Engenharia do Valor para o concreto pré-

fabricado. 

No edifício da figura (FIG 30) foram realizados estudos de Engenharia do Valor para os revestimentos. 
 

(FIG 24) 
 

(FIG 25) 
 

(FIG 26) 
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(FIG 27) 
 

(FIG 28) 
 

(FIG 29) 
 

(FIG 30) 
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- Em um artigo da revista Engineer Uptade, "Value Engineering gives Ft. Meade better barracks", John Vogel, 

engenheiro do distrito de Baltimore relata que “O real valor é alcançado quando as funções essenciais e a 

qualidade são alcançadas ao menor custo total". O estudo de Engenharia do Valor foi considerado um enorme 

sucesso neste projeto, que obteve uma redução de custos da ordem de 15 milhões de dólares e o tempo de 

construção reduzido em cerca de 50%. Isto considerando que antes da aplicação da Engenharia do Valor o 

orçamento estava estourado em mais de 12 milhões de dólares.  (FIG 30) (v er www.hq.usace.army.mil/cepa/pubs/update.htm) 

 

(FIG 30) 

 
 

- A agência de proteção ambiental dos Estados Unidos(US Environmental Protection Agency-EPA), estabeleceu 

um comitê para a sustentabilidade, que requisita certos cuidados para as construções em seus detalhamentos e 

especificações. A EPA solicita que os projetos tenham a abordagem da assim nomeada como Engenharia do 

Valor Ecológica(Green Value Engineering).  

(v er http://www.edcmag.com/Articles/Feature_Article/736354b329697010VgnVCM100000f932a8c0____) 
 

A EPA publicou em 2001 o livro intitulado “The Greening Curve: Lessons Learned in the Design of the New EPA 

Campus in North Carolina”, em que relata as melhores práticas de uma construção que consideram um exemplo 

de sustentabilidade em edificações, a sede da EPA no estado da Carolina do Norte. (FIG 31, FIG 32 e FIG 33) 

(FIG 31)                                                                            (FIG 32)                                    (FIG 33) 
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Tal construção gerou um relatório que foi itemizado em características ambientais incorporadas ao projeto. Os 

tópicos são: localização; conservação de energia; conservação de água; materiais de construção; qualidade do ar 

interior; gestão de resíduos; prevenção da poluição. 

 

A EPA relata que a Green Value Engineering não apenas proporcionou reduções de custos da ordem de 30%, 

mas também possibilitou a produção de um edifício bastante ecológico(greener building). 

 

Para mais informações sobre este projeto ou obter uma copia do livro “The Greening Curve”, contactar a EPA no 

telefone 919-541-1869(DDI dos Estados Unidos), email: morgan.jack@epa.gov 

 

- O artigo  “Advanced Wall Framing Techniques for a Greener Home” escrito por Charles and Hudson, explica que 

a OVE-Optimum Value Engineering (Otimização via Engenharia do Valor) é uma construção padrão em madeira 

que vem acumulando aperfeiçoamentos a mais de 20 anos. O artigo Sustainable Building Sourcebook da empresa 

Austin Energy explica tal projeto surgiu na década de 80, patrocinado pelo Forest Products Laboratory e a National 

Association of Home Builders dos EUA 

(verwww.austinenergy.com/Energy%20Efficiency/Programs/Green%20Building/Sourcebook/optimumValueEngineering.htm) 
Ano a ano o modelo de construção é estudada em como pode ser melhorada, através da metodologia da 

Engenharia do Valor. O modelo inclui também a eficiência energética e o alinhamento com a filosofia green 

building. Tais estudos no modelo de construção promovem a racionalização do uso de madeiras, a redução de 

resíduos, a redução do uso de mão de obra para montagem e a melhoria da conservação da temperatura interna. 

A OVE promove a conservação das florestas e dos recursos naturais. A busca contínua pela otimização tem a 

meta de utilizar apenas os recursos justos necessários para proporcionar a satisfação do comprador da 

construção. (FIG 34 e FIG 35) 

(Ver www.calfinder.com/blog/green-remodeling/for-green-wednesday -optimum-value-engineering-framing-techniques-are-they -truly -environmentally -sound/) 
 

(FIG 34)                                                  (FIG 35) 

      

   Foto: The Encyclopedia of Alternative Energy and Sustainable Living 

 

- O departamento de energia dos Estados Unidos por meio do programa Building America Program 

(www.buildiungamercia.gov), promove a OVE-Optimum Value Engineering(Otimização via Engenharia do Valor). 
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As residências OVE são estruturadas com madeiras e tem eficiência energética,  durabilidade e baixo custo de 

construção e manutenção. (FIG 36) 

 

(FIG 36) 

  
 

- O Public-private partnership for advancing housing technology-PATH, declara que o programa PROVE(the 

program for research and Optimum Value Engineering) vem economizando cerca de 500 milhões de dólares por 

ano para os compradores de imóveis nos Estados Unidos. O foco do programa é pesquisar e implementar a 

melhoria da eficiência do projeto das casas e assegurar a efetividade dos custos e a segurança ao fogo. (FIG 37) 

 

(FIG 37) 
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A Engenharia do Valor no Brasil 

 

- Infelizmente no Brasil a metodologia ainda é pouquíssimo utilizada, salvo exceções em empresas multinacionais 

e algumas poucas empresas nacionais. Poucas universidades tem a disciplina em seus quadros, e isto explica um 

pouco o fato do Brasil continuar sendo um país produtor de commodities , de pouca inteligência embarcada nos 

produtos e um dos países recordistas no mundo em geração de desperdícios. Segundo em estudo da UBQ(União 

brasileira para a qualidade) perdemos cerca de 40% de tudo que produzimos. No Estados Unidos esta perda é de 

cerca de 5% e no Japão de 2%. É patente a forma como nós brasileiros desprezamos o poder do planejamento e 

do pensamento orientado a criação de valor. 

 

Uma boa iniciativa no Brasil foi choque de gestão do governo de Minas Gerais, sendo pioneiro em solicitar a 

Engenharia do Valor através da portaria do DER-MG nº 1716/2003 e também por meio do decreto do PMQP-H 

43418/2003(programa mineiro da qualidade e produtividade no habitat), visando o aumento do desempenho e a 

redução de custos das obras de infra-estrutura e da construção civil. De acordo com a portaria citada, todos os 

empreendimentos com custos estimados acima de 10 milhões de reais devem ser alvo de estudos de Engenharia 

do Valor. (FIG 38 e FIG 39) 

    (FIG 38)      

(FIG 39) 
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Mesmo com tais iniciativas inéditas no Brasil, ainda são poucos os estudos de Engenharia do Valor. O DER-MG 

vem evoluindo na aplicação da metodologia e já soma algumas dezenas de projetos desde 2003. O retorno sobre 

o investimento vem aumentando consideravelmente devido a pratica com a metodologia, e já alcança taxas de 

retorno de 77:1. 

 

Com relação a aplicação no PMQP-H a situação é bem mais tímida. As empresas que são certificadas não 

utilizam a metodologia como rotina, bem como os órgãos certificadores não consideram tal prática como parte 

integrante a certificação. 

 

 

Considerações finais 

 

Após os exemplos citados no texto, podemos concluir sobre a importância da utilização da Engenharia do Valor 

nos projetos de edificações, para que as mesmas sejam mais sustentáveis não apenas sob do ponto de vista 

ambiental, mas também do ponto de vista sócio- econômico. 

 

Resta saber quando no Brasil os formadores de opinião, os governantes, os acadêmicos, os mestres e doutores, 

os profissionais, os empresários e os demais atores da sociedade irão começar a perceber as oportunidades que 

o pensamento orientado a criação de valor podem oferecer, ou se iremos parecer desenvolvidos apenas copiando 

as formas que o mundo desenvolvido nos impõe para viver ou mesmo se iremos continuar produzindo edifícios 

dignos de um país subdesenvolvido. 
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