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Uma rara oportunidade para ouvir, 
diretamente do criador da AV/EV, 
corno aplicar esta poderosa tbcnica 
nas organizaqlies brasileiras. 

ANALISE DE VALORIENGENHARIA DE VALOR: 

A Anilise de Valor, criada por Lawrence D. Miles em 1947, 
quando trabal hava corno Engenheiro de Projetos na General 
Electric, em Schenectady, estado de New York, estuda as 
funqties de urn produto, serviqo ou processo, buscando determi- 
nar seus respectivos custos. 0 objetivo da aplicacio da AVIEV 
Q obter a funciio e o desempenho plenos ao rnenor custo possi- 
vel. 0 valor consiste em oferecer ao usuirio, cliente ou consu- 
midor a utilidade ou beneficio que este espera obter de um 
produto ou serviqo (e, pelo qua1 esti disposto a pagar), en- 
quanto rnanternos os custos de produqio do bern ou serviqo 
pelo rnenos tiio baixos quanto os dos concorrentes e, se possi- 
vet, rnais baixos ainda. 

A AVIEV jd fo i  arnplarnente adotada nos paises industrialrnen- 
te avanqados. Nos Estados Unidos, por exernplo, a irnporttincia 
atribuida 6 A V  6 tiio grande, que o Departarnento de Defesa 
instituiu sua obrigatoriedade para todas as cornpras a partir de 
100.000 dblares. Face aos resultados obtidos, a Nasa, os Minis- 
t6rios dos Transportes e da Saljde, os Correios, as ernpresas de 
construqiio civil e as indljstrias em geral, passararn a adotar a 
AV. Juntarnente corn os Circulos de Qualidade, a AVIEV tern 
sido urn dos principais fatores do aurnento de produtividade e 
da elevada cornpetitividade das ernpresas japonesas que ernpre- 
gam milhares de Engenheiros de Valor, por cujo crivo passarn 
praticamente todos os novos projetos industriais. 

As econornias obtidas pela aplicaqio da AVIEV estio farta- 
mente docurnentadas, atingindo, em muitos casos, relaqies de 
511 ou rnais, entre as economias geradas e os custos para ob- 
t&las, na indljstria em geral, havendo at6 casos, no setor de 
serviqos, de relaq6es de 1211 e, na construqiio civil, de 2011. A 
A V  permite auferir, entre outros beneficios, melhores decisies 
gerenciais, rnelhores proj.etos de produtos, rnelhores decisies 
de cornpras, procedirnentos adrninistrativos rnais adequados, 
melhores resultados no campo da arquitetura e const ru~ io  
civil, melhor qualidade - quando esta for requerida e custos 
mais baixos - quando isto for necessirio. 

No Brasil, .a Anilise de Valor tem sido ainda pouco divulgada, 
sendo empregada por urn nhnero reduzido de empresas. No 
entanto, os resultados obtidos j i  siio significativos e o poten- 
cia1 do rnbtodo I5 enorrne. Assim, I5 impossi.vel exagerar a irn- 
porttincia da presenca do Dr. Lawrence D. Miles em nosso 
rneio, face 6 atual conjuntura. 0 Seminirio lnternacional sobre 
Andlise de Valor reveste-se de especiad interesse para diretores, 
gerentes e profissionais das dreas de produqiio, material, com- 
pras, engenharia civil e de projetos, administraqiio, organizaqio 
e rn6todos e quantos estejam ernpenhados em projetos de au- 
mmtn  d ~ !  nrnd~~tividade F! r~d11c5n r i ~ !  c~rstns I n t ~ r ~ s s a  tam- 

APRESENTADORES: 

LAWRENCE D. MILES, Pedagogo 
e Engenheiro Eletricista, criou a 
AV/EV quando trabalhava corno 
Engenheiro de Projetos da GE 
americana. A AVIEV rendeu 6 GE 
rnais de 200 rni lhbs de dblares 
em economias, sendo Miles conde- 
corado por "Desempenho Excep- 
cional". Posteriormente, a Mari- 
nha dos Estados Unidos condeco- 
rou-o corn a mais alta honraria 
que urn civil pode receber nos 
E.U.A. Autor de centenas de arti- 
gos sobre AV/EV e do mundial- 
mente consagrado "Techniques of 
Value Analysis and Engineering", 
Miles fundou a SAVE (Society of 
A rnerican Value En~ineers) da 
qua1 foi o prirneiro pr&idente. 0 Dr. Miles tern proferido con- 
fergncias e prestado serviqos de consultoria para centenas de 
empresas dos E.U.A., Canadi, Europa, Japiio, America Latina 
e Africa do Sul. Esta prirneira visita de Miles ao Brasil, 15 patro- 
cinada pela GE e Klabin do Parand, ernpresas que usarn a AV. 
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Dl RCEU MARAMALDO 6 Engenheiro 
Civil e Autornobilistico corn inljrneros 
cursos de pbs-graduaqio no Brasil e no 
exterior. Foi Diretor de Engenharia e 
Planejamento de Produtos e Controle de 
Qualidade da Chrvsler do Brasil; Dire- 
tor-Presidente da   resin bra e vice-~resi- 
dente da ABI FER - Associaqio Brasilei- 
ra da l ndljstria Ferrovidria. 
A t  ualrnente, 6 Diretor-Presidente da 
DM - Produtivisrno SIC Ltda., ernpresa 
lizada na irnplantaqiio de programas de 

aurnento de produtividade, APPO (Adrninistraqio Participativa 
por Objetivos), Circulos de Controle de Qualidade e Anilise de 
Valor. 0 Dr. Maramaldo implantou programas de Anilise de 
Valor em dezenas de empresas brasileiras e Q o autoido primei- 
ro livro brasileiro sobre AV, publicado pela Intercultural. 

CLAUDE MACHLINE 6 Engenheiro 
Quimico, formado pela U FR J; Master 
of Arts, em Business Administration, 
pela Michigan State University e Ph.D. 
em Business Administration, pela Stan- 
ford University. Fez cursos de pds-gra- 
duacio em Estatistica na USP e ~ u f s o s  
de ~~erfeiqoarnento,  na Harvard Busi- 
ness School e na Stanford University. E 
Professor Titular do Departarnento de 
Produqiio e Operaqties Industriais da Es- 

de Empresas de Siio Paulo da F.G.V. 
Autor e co-autor de livros e artigos sobre Administraqiio da 
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lternacional 

de Valor 
A AV/EV permite reduzir custos, 
sem prejuizo da qualidade ... 
Melhorar a qualidade, 
sem aumentar os custos... ou, ambas! 

CONTEUDO DO PROGRAMA: 

1. ANALISE DE VALOR - UM ENFOOUE GERENCIAL 

2. UTILIZACAO DA METODOLOGIA DE AV NO BRASIL 

3. APRESENTACAO DE CASOS DE APLICACAO DE AV 

4. APRESENTACAO DE FILME SOBRE A PRATICA DA AV 

5. ANALISE DE VALOR APLICADA A COMPRAS 

6. A CONJUNTURA ATUAL E A AV 

7. PAINEL DE DEBATES 

0 CLASSICO DA AV/EV: LANCAMENTO EDITORIAL: 

TECHNIQUES OF VALUE ANALYSIS 
AND ENGINEERING, por Lawrence D. 
Miles, 2? ediqzo, 1972 - 320 paginas. 

A INTERCULTURAL tem a satisfaqzo de 
anunciar que estard disponivel, a partir de 
10105183 um numero limitado de exempla- 
res da obra rnundialmente consagrada do 
criador da AVIEV. 0 preqo de cada exem- 
plar 6 de Cr$ 32.000.00, valido at6 
30106183. 0 s  pedidos recebidos ate 
17/05/83 gozarilo de urn desconto de 10% 
e serilo autografados pelo autor. 

ANALISE DE VALORES (Value Analy- 
sislvalue Engineering) por Dirceu Maramal- 
do, 1983 - 144 paginas. 

A l NTERCULTURAL orgulha-se em anun- 
ciar o lanqamento do primeiro livro de autor 
brasileiro sobre AVIEV, marcado para o dia 
1 1 de maio de 1983, por ocasiiio do Semina- 
rio lnternacional sobre Analise de Valor. 0 
preqo de lanqamento e de Cr$ 4.000,00, va- 
lido at6 30106183. A partir de 01/07/83 0 
preqo de cada exemplar passara a 
Cr$ 5.000,09 

Pedidos para qualquer um dos livros acirna podergo ser feitos mediante a utiliza~iio da ficha abaixo, sendo remetidos,acompanhados de cheque 
cruzado emitido a favor de INTERCULTURAL LlVRARlA E EDITORA LTDA., para a Rua Pedro Amkrico, 418 - CEP 22211 - Rio de 
Janeiro-RJ. NSo seriio aceitos pedidos pelo reembolso postal. Telefone para informaqdes: (021 1 265-9067 PBX. 

( Solicito minha inscriqiio no Seminario lnternacional sobre Analise de Valor, a ser realizado no Maksoud Plaza, em S5o Paulo, no dia 11 de 
maio de 1983, das 8:30 as 18 horas. 

( 1 Solicito minha inscriqiio no Seminario lnternacional sobre Analise de Valor, a ser realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no 
dia 17 de maio de 1983, das 8:30 as 18 horas. 

( ) Solicito a remessa d e e x e m p l a r ( e s )  do livro "ANALISE DE VALORES" de autoria de Dirceu Maramaldo. Estou anexand; cheque 
cruzado emitido a favor de Intercultural Livraria e Editora Ltda. 

( Solicito a remessa de exemplar(es) do livro "Techniques of Value Analysis and Engineering" de Lawrence D. Miles. Estou anexando 
cheque cruzado emitido a favor de lntercultuial Livraria e Editora Ltda. 

CARGO OU FUNCAO: PROFISSAO: 

ORGANIZACAO: 

C. G.C.: INSCR. ESTADUAL: 

ENDERECO: TELEFONE: 

CEP: CI DADE: ESTA DO : 

LOCAL E DATA ASS1 NATURA 



LOCAIS E DATAS DE REALIZACAO: 

S i i0  PAUL0 - MAKSOUD PLAZA - Pavilha"~ de Even- 
tos, Saliio Brasil - dia 11 de maio de 1983, das 8:30 i s  
18 horas. 

RIO DE JANE1 RO - COPACABANA PALACE - Salio NO- 
bre - dia 17 de maio de 1983, das 8:30 i s  18 horas. 

I NSCR I GOES: 

At6 03/05/83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$85.000,00. 

A partir de 04/05/83 . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 95.000,OO 

A taxa de inscri@o inch i  o material dos participantes, o almo- 
qo, os "coffee-brea ks" e o certif icado de conclusa"~. 

As organizaqfies que inscreverem 2 participantes gozariio de 
um desconto de 5%. A partir de 3 participantes, o desconto 
passari a 10%. 

0s associados da ABAM/SP - Associaea"~ Brasileira de Admi- 
nistraciio de Material, Regional de Sa"o Paulo, gozara"~ de um 
desconto de 15%, ao i n v h  dos descontos acima mencionados. 
Este desconto s6 seri concedido se o interessado remeter, jun- 
tamente com a.taxa de inscriciio, uma c6pia de sua carteira de 
associado. 

0 valor da taxa de inscriqio seri determinado pela data de seu 
efetivo recebimento pela Intercultural. 

Caso o pagamento seja efetuad~ apbs a data de realizaqio do 
seminirio, haveri um acrhscimo de 10% sobre o maior valor da 
taxa. 

HOSPEDAGEM: 

0 Maksoud Plaza e o Copacabana Palace oferecem aos partici- 
pantes do seminario uma didria especial, respectivamente, de 
Cr$ 34.600 e Cr$ 24.500 para uma pessoa e Cr$41.000,00 e 
Cr$ 27.000,OO para duas pessoas, inclui'dos o cafe da manha" e 
as taxas. As reservas poderiio ser efetuadas diretamente com os 
hot& pelos telefones (011) 251-2233 (Maksoud Plaza) e 
(021 ) 257-1 81 8 (Copacabana Palace), mencionando a condi- 
qiio de participante do seminirio da INTERCULTURAL. 

MATERIAL DOS PARTICIPANTES: 

0s participantes do seminirio receberio resumos dos tbpicos 
apresentados, inclusive traduqces de artigos de autoria do Dr. 
Miles, sobre diversas aplicaqfies da AV/EV. 

BL INTERCULTURAL 

TRADUCAO SIMULTANEA: 

Haveri traduqio simult5nea I nglEs/Portugui% e Portugu&s/ 
I n g l k  

PORTE PAGO 
DRIRIO 

ISR - 52 - 01 87/82 

/ ISR - 52 - 0188182 \ 


