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RESUMO 
 
 

A globalização dos mercados mundiais obriga as empresas a investirem continuamente para 
sobreviverem através da inovação e competitividade para alcançarem a excelência em seus 
produtos, melhorando a sua eficiência e sendo capazes de produzirem produtos adaptados as 
necessidades de seus clientes e com custos cada vez menores, gerando assim recursos para o 
seu desenvolvimento contínuo. Para isso, se torna cada vez mais necessário a obtenção de 
métodos alternativos para a redução de custo visando melhorias e reduzindo ao máximo gastos 
desnecessários para atender as necessidades do cliente, garantindo a qualidade e continuar 
gerando lucro para empresa. A utilização de ferramentas específicas para análise de tomada 
de decisão pode proporcionar uma base mais segura para a conquista de tais propósitos. 
Deste modo, este trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos da Análise de valor, que 
é uma abordagem estruturada para melhorar a rentabilidade de aplicações do produto e que 
utiliza diversas técnicas a fim de alcançar este objetivo e pode ser aplicado para analisar 
qualquer item existente, ou serviços, oferecidos por empresas de manufatura. O método 
científico utilizado foi o método de estudo de caso baseado em uma proposta de Análise do 
valor aplicada na substituição do fornecedor e da matéria prima de um componente de fixação 
de um produto automotivo. O estudo foi realizado numa empresa de autopeças que tem como 
clientes as maiores montadoras do mundo, é uma empresa multinacional e líder mundial em 
tecnologia e no mercado do ramo em que atua. O projeto foi desenvolvido com base nas seis 
fases utilizadas no desenvolvimento de um projeto de Análise do valor, que são: a Fase de 
Informação, Fase de análise da função, Fase criativa, Fase de avaliação, Fase de 
Desenvolvimento e a Fase da apresentação. Durante a fase de informação foram coletadas as 
opiniões dos representantes de diferentes departamentos com o objetivo de permitir a 
visualização das necessidades de cada área e problemas a serem enfrentados durante a 
implementação da proposta, como a necessidade de ensaios laboratoriais e testes de 
montabilidade no processo. Na análise da função acontece a análise do item, identificação e 
definição das funções desse componente em conjunto com outros componentes e o produto 
acabado utilizando um contexto de duas palavras: verbo ativo / substantivo mensurável, 
garantindo a atenção em cada uma das funções do item. Durante a fase criativa, foi possível 
identificar as ações que devem ser tomadas em relação ao componente e também possíveis 
novas soluções onde reduzir o custo ou aumentar o valor agregado do componente de fixação. 
Na fase de avaliação foram sintetizadas e selecionadas as idéias e conceitos, como mudanças 
nas dimensões do produto, que não afetariam o seu rendimento e reduziriam o seu custo de 
fabricação. Na Fase de Desenvolvimento foi elaborado um plano com todas as técnicas 
descritas nas etapas anteriores juntamente com a análise econômica definida e a criação de 
um checklist de cada área que contenham os recursos necessários, os prazos e os indicadores 
que serão utilizados no controle e acompanhamento do projeto. Na Fase da apresentação, o 
líder da equipe apresenta as idéias, comprovando que a alternativa desenvolvida pela equipe é 
viável e rentável, para avaliação e revisão dos responsáveis por tomar a decisão final. Através 
da implementação deste estudo de Análise de valor foi possível reduzir o custo do elemento 
fixador em 24% quando comparado com o seu preço atual, reduzindo o custo com o transporte 
destes componentes, que antes eram importados, e substituindo a matéria prima atual por uma 
equivalente, não prejudicando o funcionamento do componente em si e o produto acabado. 


