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Engenharia de Valor, uma metodologia para a sustentabilidade e inovação que 
melhora o desempenho e reduz custos, consumo e desperdícios 
 
Nesta entrevista, o engenheiro Luiz Geraldo Crespo Arruda fala sobre a Engenharia de 
Valor, uma metodologia para a sustentabilidade e inovação que melhora o desempenho 
e reduz custos, consumo e desperdícios. 
 
Luiz Geraldo Crespo Arruda é Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia Kennedy. 
Especialista em Qualidade pelo DEM-UFMG, especialista em Inovações Tecnológicas e 
Sustentabilidade pela EA-UFMG e pós-graduado pelo IETEC-MG em Gestão de 
Projetos, Engenharia de Vendas e Gestão de Custos. Pós graduando em produção mais 
Limpa pela UNEP/CNTL. Membro do comitê de Sustentabilidade do CREA-MG e de 
Avaliação da Sustentabilidade do CBCS – Conselho Brasileiro da Construção 
Sustentável (POLI-USP). Atua desde 1997 em planejamento e controle de projetos, 
custos e qualidade. É diretor da ELEGE Engenharia do Valor e Sustentabilidade. 
 
Quando surgiu o conceito da Engenharia de Valor? 

O conceito nasceu na década de 1940 dentro da General Eletric. A II Guerra Mundial 
provocou uma escassez de metais que a indústria empregava na fabricação de 
equipamentos e eletrodomésticos. Na época, a geladeira, por exemplo, era 
predominantemente metálica e a Engenharia de Valor introduziu o plástico na 
confecção deste e de outros bens. 
 
Um dos engenheiros da GE formulou uma metodologia amparada no desempenho 
das funções. Qual material poderia substituir o metal da carcaça da geladeira e de 
outros aparelhos mantendo as funções de desempenho?  

Os metais estavam escassos e a indústria corria o risco de parar. A partir dessa 
necessidade foi desenvolvido um projeto para resolver o problema, aconteceu o start da 
Engenharia de Valor e surgiu a geladeira de plástico. 
 
Engenhar e criar são sinônimos? 



Criar está dentro do ato de engenhar que significa inovar. Mas não devemos focar 
apenas nas grandes idéias, nas grandes mudanças; o que mais funciona são as 
microinovações, são as inovações instantâneas do dia-a-dia. A cada segundo uma 
pessoa deseja melhorar, se informar melhor, ser criativo e atuar buscando reduzir os 
bloqueios físicos e mentais quanto às melhores formas de cumprir as funções do 
produto. 
 
Qual é a ideia da Engenharia de Valor? 

A principal ideia ou objetivo da Engenharia de Valor é melhorar o valor. A partir deste 
objetivo claro se aplica a metodologia de forma disciplinada, pragmática e isso é o 
grande diferencial. O Japão abraçou esta metodologia, a potencializou e, a partir dela, 
surgiram ferramentas como o Lean Thinking da Toyota. Sabemos que o maior poder do 
engenheiro está no planejamento e projeto, não na produção da obra que é muito mais 
combate a não aumento de gastos do que propriamente redução de gastos. 
 
Portanto, a idéia é você engenhar algo que tenha o máximo de valor possível, ou 
seja, é a relação entre o máximo desempenho com a redução de custos. E como 
fazer isto?  

O normal é reduzir custos, mas automaticamente o desempenho também cai. Você vai 
comprar um objeto ao menor custo, mas que tem baixa resistência e pode se quebrar 
com mais facilidade. Ele não vai cumprir a função principal nem as funções 
secundárias. A partir do momento que eu me comprometo a entregar algo de valor 
elevado, ele vai cumprir as funções que o comprador valoriza e que criam a necessidade 
e o desejo em adquirir o objeto ao menor custo possível. Também não resolve elevar o 
desempenho, elevar necessidades do cliente e, mesmo tempo, elevar o custo ambiental e 
social, aí entra a sustentabilidade. 
 
É importante ter metas a cada escala de tempo? 

Sim. O valor trabalha desta forma. Quando o Sistema de Gestão do Valor é implantado 
na empresa trabalha-se com metas de curto, médio e longo prazo, de forma balanceada 
para haver crescimento em bloco, com ações diferenciadas em cada momento.  
 
Existe alguma barreira contra a Engenharia do Valor na sociedade? 

A Engenharia de Valor não encontra barreiras na sociedade, é a própria sociedade que 
encontra barreiras na sua forma de pensar. Trata-se de uma metodologia inventada por 
uma pessoa, consagrada nas maiores empresas e governos do mundo, portanto ela está 
disponível para ser usada. Quem quiser vai utilizá- la e se dar bem, porque é consagrada 
como a ferramenta mais potente do mundo para reduzir custos. 
 
Nos Estados Unidos, desde 1950, o Governo não libera verbas sem fazer uma análise de 
acordo com esta metodologia. Na Europa, todos os países adotaram a Engenharia de 
Valor e mais recentemente o Sprint, principal programa de inovação para a comunidade 
européia, adotou a metodologia da Engenharia do Valor como ferramenta chave (veja 
em www.valueforeurope.com). 



Hoje o perigo pode ser visto por todos. Estamos sent indo o “cheiro da 
insustentabilidade”, não só econômica com a crise financeira. Os problemas 
econômicos, sociais e ambientais são consequência de um problema mais profundo. Há 
uma crise global da humanidade. É uma crise de valores. Podemos dizer que está 
faltando uma ética ligada a algo mais natural, mais conectado com o universo 
propriamente dito. Nós precisamos acreditar que somos parte da Terra e não donos dela. 
A cultura está gerando uma ética distorcida porque, apesar de estar errado, alguém 
produz algo com elevado impacto ambiental e consideramos que está bom. E somos 
nós, com nossos valores. Nosso desejo de consumo é tão grande que só pensamos 
financeiramente e não filosoficamente e, desta forma, estamos causando os impactos 
nos valores econômicos, sociais e ambientais. 
 
Porque somente agora a Engenharia de Valor vem ganhando impulso no Brasil? 

O Brasil sofreu o que eu chamo de “vácuo do valor”. No momento em que a Engenharia 
de Valor estava sendo disseminada ao redor do mundo, por volta da década de 1960, 
principalmente nos Estados Unidos, Europa, Japão e Canadá – acontecia aqui a ditadura 
militar. Era um período turbulento. A troca de informações e conhecimento ficou 
bastante debilitada. Quando saímos desse período, no início da década de 80, veio a 
hiperinflação e muitas pessoas não conseguiam pensar muito no dia-a-dia, ou seja, o 
gerenciamento estava voltado a tomar decisões de curtíssimo prazo. Várias 
multinacionais já utilizam a metodologia há algum tempo, mas sabemos que o governo 
é um ótimo indutor. Mais recentemente, o governo de Minas foi pioneiro com a portaria 
1716/2003 do DER e decreto 43418/2003 do PMQP-H. O protocolo do PMQP-H foi 
assinado pelo Sinduscon, o Sinaenco, o Sindimig e o Sicepot. O DER já vem colhendo 
os frutos da utilização da metodologia com retornos de aproximadamente 70 reais para 
cada real investido nos estudos de melhoria do valor. 

 


