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RESUMO 

SORANÇO, Rafael. Avaliação dos custos da qualidade: o caso de uma indústria 
metalúrgica no norte do Rio Grande do Sul. 99 p. Trabalho de Conclusão do Curso 
(Administração Industrial), FABE, 2009. 
 
Este estudo de caso teve como objetivo principal diagnosticar os custos da qualidade, 
identificando a participação dos mesmos na formação dos custos da empresa. Conforme o 
desenvolvimento teórico, fundamentado no sistema de gestão da qualidade e nos custos de 
falhas internas, falhas externas, de prevenção e de avaliação, desenvolveu-se tabelas para 
identificação e estruturação dos custos da qualidade na empresa. As principais contribuições 
deste estudo ocorreram através da coleta de dados no sistema contábil e de custo estabelecido 
na empresa, possibilitando a geração de planilhas eletrônicas que resultaram na identificação e 
avaliação dos custos da qualidade. Isso proporcionou informações que foram utilizadas para 
demonstrar comparativos entre as medidas de desempenho financeiro da empresa, como por 
exemplo, a receita com vendas aonde os custos da qualidade chegam a representar 19%, e se 
comparados ao lucro operacional líquido representam mais de 90%, configurando assim uma 
ferramenta de análise para as áreas onde os custos da qualidade estão presentes. A estrutura de 
informações estabelecida na empresa é o fator essencial para tomada de decisões e o caminho 
mais próximo para o sucesso de uma organização. Desta forma, a correta medição dos custos 
da qualidade gerados para a manutenção desta estrutura é de fundamental importância, 
contribuindo diretamente para obtenção de resultados na empresa. 
 
Palavras-chave: Qualidade, Sistema de Gestão e Custos da Qualidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços e as transformações tecnológicas num contexto globalizado vêm 

influenciando decisivamente para as mudanças dos padrões de concorrência nas empresas. 

Isto as tem levado a adotar estratégias diferenciadas para buscar instrumentos que as 

qualifiquem para o desenvolvimento contínuo. Por isso, os resultados dependem de ações 

rápidas e seguras, que garantam eficiência e eficácia às empresas nessa nova realidade de 

mercado, permitindo assim a inserção neste cenário altamente competitivo.  

Para Campos (2004, p. 07), ser competitivo está relacionado diretamente com o 

aumento da produtividade perante os concorrentes. Na opinião de Hutchins (1994, p. 24), “a 

competitividade é a base do padrão de vida de uma nação”, é também o fundamento para a 

expansão das oportunidades de emprego e da habilidade de uma nação em satisfazer suas 

obrigações. 

Chiavenato (1999, p. 53) menciona que sem uma grande transformação cultural e um 

ajuste nos seus produtos, serviços e práticas gerenciais, provavelmente uma organização não 

conseguirá sobreviver à transição frente às exigências do mercado. A busca por qualidade é 

uma grande preocupação nas organizações, na qual a mesma passa a ser uma ferramenta 

valiosa e de grande diferencial para quem deseja atender às necessidades dos clientes e atingir 

perspectivas promissoras. 

De acordo com Juran e Gryna (1991, p. 360), qualidade é “a totalidade dos 

desempenhos em funções e características de um produto ou serviço que se sustenta em sua 

possibilidade efetiva para atender as necessidades especificadas ou implícitas”. Sendo assim, 

qualidade refere-se às melhorias nos produtos ou serviços com o objetivo de satisfazer e, se 

possível, superar as expectativas dos clientes. 

Na concepção de Feigenbaum (1994, p. 105), um sistema da qualidade total é 

perceptível quando ocorre a combinação da estrutura operacional da empresa como um todo, 

juntamente com as melhores práticas e meios de assegurar a satisfação quanto à qualidade e 

custos. Constata-se que não é suficiente o emprego de um sistema de gestão pela qualidade 

para gestão dos processos, ou até mesmo para garantir a estabilidade organizacional perante 

as oscilações de mercado, as empresas devem sempre estar atentas aos custos, inclusive aos 

da qualidade. 
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Para Hansen e Mowen (2003, p. 515), os custos da qualidade são custos que existem 

porque a má qualidade existe ou poderá existir. As organizações, para se manterem frente aos 

concorrentes, precisam sempre obter algum diferencial competitivo, mas para isso a empresa 

que obtiver controle total sobre os custos da qualidade sempre estará preparada para as 

mudanças. 

De acordo com Wernke (2004, p. 109), custos da qualidade são aqueles gastos que não 

existiriam se o produto fabricado fosse perfeito na primeira vez. Estes podem estar ligados às 

falhas na produção levando ao retrabalho, além de desperdícios e redução na produtividade. 

Num contexto empresarial atual, as organizações buscam uma maneira de melhorar 

seu desempenho, objetivando a manutenção ou incremento da lucratividade ou rentabilidade, 

de forma a perpetuar-se frente às barreiras que surgem no decorrer do tempo. Uma das formas 

de melhorar o desempenho financeiro é através de um adequado controle dos custos existentes 

nos processos produtivos.  

Para Pires e Reis (2004, p. 01), o caráter exclusivo dos custos nos processos resulta 

por consentir uma manutenção de qualidade representando um fator extremamente importante 

para a vitalidade das empresas. 

Hansen e Mowen (2003, p. 512) ressaltam que os custos da qualidade para as 

empresas chegam a ser de 20% a 30% das vendas. Porém os especialistas em qualidade 

salientam que o nível ótimo de qualidade deveria ser de aproximadamente 2% a 4% das 

vendas. 

Com base nos dados apresentados acima, verifica-se uma diferenciação entre as cifras 

reais e as ideais, representando assim uma significativa mina de ouro de oportunidades 

podendo produzir melhorias significativas na rentabilidade das organizações. Assim, percebe-

se a importância do aprofundamento nos estudos dos custos da qualidade para obtenção de 

diferencial competitivo nas organizações. 
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1.1 IDENTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA 

 

Wernke e Bornia (2000, p. 02) salientam que a competitividade entre as organizações 

é crescente e assim, a busca pela qualidade pode ser o caminho para a sobrevivência destas 

em longo prazo. Além de oferecer suporte ao gerenciamento dos custos, os custos da 

qualidade auxiliam na gestão de programas de qualidade ou de melhoria contínua, priorizando 

a tomada de ações nas áreas mais críticas em função dos custos. 

Nas últimas duas décadas, a qualidade tem se tornado uma dimensão competitiva 

importante para as organizações, bem como os custos da qualidade, para Hansen e Mowen 

(2003, p. 512), podem ser substanciais e também uma fonte de economia significativa. Com 

isso, o fator de desenvolvimento e inovação das organizações transporta à avaliação da 

estrutura de gestão da qualidade, apontando sua adequação na obtenção de resultados, sempre 

em busca de oportunidades de melhorias, coleta e aplicação de ações.  

Mencionam Papa e Calarge (2004, p. 01), que um sistema de gestão da qualidade pode 

vir a cooperar na aquisição de resultados, atendendo aos requisitos de clientes, sustentando a 

motivação das pessoas e mantendo as partes interessadas satisfeitas. Onde a eficiência na 

condução de um sistema de gestão, bem como o uso das oportunidades frente à ascensão dos 

mercados, definirão a lucratividade das organizações.  

Para Assessoria de imprensa (2008), no cenário atual, o mercado internacional da 

siderurgia está em expansão e vem promovendo investimentos em nova capacidade produtiva 

no País. O setor aproveita o acesso privilegiado a matérias-primas para alavancar seu 

crescimento. 

Já Reuters (2008) explica que com a demanda por produtos siderúrgicos expandindo 

cerca de 11 % ao ano, as indústrias siderúrgicas acabam investindo pesado a longo prazo para 

ampliação da capacidade produtiva e mineração. 

Um exemplo claro deste cenário é apresentado pela empresa em estudo, onde nos três 

últimos semestres apresentou um aumento considerável de sua participação no mercado de 

estruturas metálicas, implicando diretamente no aumento das vendas. Sendo assim, para 

acompanhar este crescimento a empresa necessitou alterar sua estratégia, e como 

conseqüência disso foram ampliadas as instalações industriais passando dos 15.000 m² atuais 

para 30.000 m². 
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Destacando-se no mercado pela aplicação de soluções diferenciadas de engenharia em 

edificações e componentes metálicos com tecnologia e qualidade superior, a empresa projeta, 

desenvolve, fabrica e comercializa estruturas metálicas para edifícios de andares múltiplos, 

edifícios para processos, pavilhões industriais, pontes, torres, pipe racks
1 e plataformas off 

shore
2, buscando ser líder no segmento em entregar o escopo no prazo combinado. 

Com a crise financeira afetando mundialmente os mais variados segmentos 

empresariais, é extremamente importante que em meio a esta oscilação de mercado que as 

empresas focalizem a redução dos custos, sustentando um preço competitivo. Objetivando 

manter um fluxo produtivo que acompanhe a demanda durante o ano de 2009, a empresa em 

estudo está desenvolvendo um projeto que propõe reduzir os custos. 

O segmento de estruturas metálicas em que a empresa disputa espaço frente à 

concorrência foi pouco afetado pela crise financeira, mas já se percebe uma redução no preço 

de venda das estruturas. Sabe-se que o fator definitivo para efetivação das vendas é o preço, 

aliado ao prazo, qualidade e outros fatores, onde o preço se destaca por ser o fator de maior 

relevância no processo de vendas. 

Compreende-se que o preço de venda de estruturas desta empresa é composto baseado 

na estrutura de custeio de obras anteriores. Então quanto mais eficiente for o controle dos 

custos da qualidade maior será a margem competitiva que a empresa apresentará no preço de 

venda do produto. 

A mesma possui um planejamento estratégico que visa os seguintes resultados: 

crescimento lucrativo, clientes encantados, processos eficazes e pessoas motivadas e 

preparadas. Dentro do resultado estratégico “crescimento lucrativo” objetiva-se a 

maximização da lucratividade bem como a elaboração de um preço estratégico.  

Por isso é extremamente importante a empresa estabelecer um sistema de custos da 

qualidade que contribua diretamente na formação de um preço estratégico de venda, bem 

como na eficiência e eficácia do controle dos custos totais da empresa.  

O conhecimento e o controle dos custos da qualidade proporcionarão à empresa 

inúmeros benefícios, entre eles, o aumento da participação no mercado, melhora na satisfação 

das partes interessadas e como conseqüência a maximização da lucratividade.  

                                                 
1 Pipe Racks - Estruturas metálicas para suporte de tubulação; 
 
2 Off Shore - Plataformas Metálicas fora da margem do mar. 
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A partir deste cenário, a presente pesquisa desenvolve-se com a seguinte questão:  

Qual a influência dos custos da qualidade na formação dos resultados da empresa em estudo? 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem por objetivo principal diagnosticar os custos da qualidade, 

identificando a participação dos mesmos na formação do custo total da empresa. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) mencionar e identificar os processos de fabricação de estruturas metálicas da 

empresa; 

b) identificar os elementos que compõem os custos da qualidade e classificar estes 

custos na empresa; 

c) quantificar os custos da qualidade na empresa; 

d) identificar os fatores que mais influenciam na formação dos custos da qualidade. 

 



2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A prática deste capítulo é a abordagem de referências relacionadas ao tema estudado, 

transcrevendo conceitos de qualidade, sistema de gestão da qualidade e custos da qualidade, 

suas dimensões assim como os agentes que neles atuam. Objetivando demonstrar a 

composição de um sistema de gestão da qualidade, tratando com maior ênfase a sua função na 

obtenção de resultados para a empresa, buscando métodos de gerenciamento para controle dos 

custos da qualidade. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DA QUALIDADE 

 

Atualmente, vive-se num cenário altamente competitivo, na qual as empresas buscam 

qualidade como fator de sobrevivência. Barçante (1998, p. 02) menciona que para um melhor 

entendimento, é importante analisarmos “de onde viemos”, para compreendermos “onde 

estamos” e então saberemos “para onde estamos indo” na jornada da evolução da qualidade 

no mundo. Salienta-se que a arte de se obter qualidade passou por uma grande transformação, 

principalmente nos últimos cem anos, esta evolução pode ser analisada no mundo inteiro. 

 

2.1.1 Eras da qualidade 

 

A partir da revolução industrial a qualidade passou por transformações em períodos 

distintos, motivadas pelas novas necessidades e por conceitos diferentes atribuídos à área, 

estes períodos são denominados eras da qualidade. Neste capítulo destacam-se as eras da 

qualidade, que estão divididas em: Era da inspeção, do controle estatístico da qualidade, da 

garantia da qualidade e a era da gestão estratégica da qualidade. 
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2.1.1.1 Era da inspeção 

 

Garvin (2002, p. 03-04) menciona que nos séculos XVIII e XIX não existiam formas 

de controlar a qualidade tal como neste século, onde praticamente a maior parte dos produtos 

era fabricada por artesões habilidosos ou trabalhadores experientes e aprendizes sob a 

supervisão dos mestres de ofício. Naquela época, os produtos eram fabricados em quantidades 

menores, as peças eram manualmente ajustadas e o sistema de inspeção quando executado 

informalmente era após a conclusão dos produtos. 

O sistema de inspeção somente passou à formalização pelo surgimento da produção 

em massa, com este aumento considerável da produção, o processo exigia um grande grupo 

de mão-de-obra qualificada. 

Ressalta Vieira Filho (2003, p. 09), que para atender à população crescente, deu-se 

início à era industrial da fabricação em série, onde o dono do processo perdeu o contato direto 

e cada empregado fazia a sua parte do produto. A partir deste momento começaram a surgir os 

problemas com a qualidade e a preocupação com o controle, sendo criada uma figura de 

controlador da qualidade que, ficava no final da linha de produção aceitando ou recusando o 

produto, mas isso causava muito prejuízo. 

Segundo Taylor (1990, p. 71), depois de evitar por estes meios, danos à qualidade, 

outros meios foram empregados para aumentar o rendimento. Colocou-se um registro diário 

da qualidade e quantidade do trabalho produzido, com o objetivo de evitar prevenções 

pessoais por chefes e controlar imparcialidade de cada inspetor. 

Na visão de Paladini (2002, p. 13), o que na realidade de anos atrás elementos como 

mercado aberto, consumidores exigentes, poder aquisitivo em queda e principalmente 

aumento da concorrência foram mostrando rapidez indesejada e surpreendente, na qual 

produzir qualidade não deveria ser visto como esforço, mas sim como uma necessidade para 

quem desejasse permanecer ativo no mercado. 

Garvin (2002, p. 06) menciona que as primeiras ações reais desenvolvidas no sentido 

da qualidade foram em 1920 e surgiram nos Estados Unidos. No ano de 1922, G.S. Radford 

pública The control of quality in manufacturing, já abordando princípios de qualidade, mas 

concentrando-se mais na inspeção. Em 1924, a Western Electric, criou um Departamento de 
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Engenharia e Inspeção para tratar das seguintes questões: Poder-se-ia obter o máximo de 

informação sobre a qualidade das unidades com menor volume possível de dados de 

inspeção? E como os dados deveriam ser apresentados? Esse departamento mais tarde se 

tornou Departamento de Garantia do Bell Laboratories. Mais tarde Joseph Juran dedicou seus 

esforços em pesquisas que levaram ao surgimento do Controle Estatístico de Qualidade.  

Sendo no ano de 1931 que W. A. Shewhart publicou Economic control of quality of 

manufactured product, abrindo as portas para os estudos da qualidade, proporcionando 

grandes contribuições para a visão da qualidade (BALLESTERO-ALVAREZ, 2001, p. 139). 

 

2.1.1.2 Era do controle estatístico da qualidade 

 

O controle de qualidade estatístico para Ishikawa (1993, p. 13), iniciou nos anos 30 

com a aplicação industrial do gráfico de controle, que foi inventado pelo Dr. W. A. Shewhart, 

da Bell Laboratories, onde o gráfico de controle foi aplicado nas indústrias dos Estados 

Unidos, durante a segunda guerra mundial.  

Barçante (1998, p. 04) lembra que na década de 1930 começara alguns 

desenvolvimentos significativos, entre eles o trabalho de pesquisadores para resolver 

problemas referentes à qualidade dos produtos da Bell Telephone, nos EUA. Como resultado 

deste trabalho começou a surgir o controle estatístico de processos. 

Afirma Garvin (2002, p. 13), que em julho de 1944 foi lançada a primeira publicação 

na área da qualidade, a Industrial Quality Control, publicada pela Buffalo Society of Quality 

Control Engineers, na qual mais tarde se tornou a Quality Progress, a revista oficial da 

Sociedade Americana de Controle da Qualidade (ASQC). 

A ASQC foi fundada em 1945 por um grupo de formação de alunos da Sociedade dos 

Engenheiros da Qualidade, que difundiu os conceitos e técnicas de qualidade no Ocidente e 

no Japão com a JUSE-Associação dos Engenheiros e Cientistas Japoneses.  

Segundo Fleury e Fleury (1997, p. 89), a JUSE criou um grupo de pesquisa sobre 

controle da qualidade com o intuito de pesquisar e disseminar os conceitos de controle de 

qualidade. Já no fim dos anos 40 a qualidade estava estabelecida como uma disciplina 

reconhecida. 
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2.1.1.3 Era da garantia da qualidade 

 

Neste período, Garvin (2002, p. 13) menciona que a qualidade mostra uma pequena 

mudança, não somente focalizando os processos produtivos, mas sim dando amplitude nos 

termos de gerenciamento, ainda focalizando a prevenção de problemas, mas dando uma maior 

abrangência na: qualificação dos custos da qualidade, controle total da qualidade, engenharia 

da confiabilidade e zero defeito. 

Barçante (1998, p. 05) concorda com Garvin e ressalta que entre 1950 e 1960, 

inúmeros projetos foram publicados ampliando as técnicas empregadas sobre qualidade, 

incluindo conceitos, habilidades e técnicas gerenciais. 

Ballestero-Alvarez (2001, p. 140) afirma que até a década de 50, a maioria das 

tentativas de melhorar a qualidade era voltada para as falhas ou defeitos que por sua vez 

tinham um custo, classificados como custos da qualidade. Estes custos podiam ser divididos 

em custos evitáveis e inevitáveis. 

Para Corrêa e Corrêa (2004, p. 183), no ano de 1951 J. M. Juran é o primeiro a definir 

qualidade no livro Quality Control Handbook (Manual do Controle da qualidade), ele aborda 

a busca por padrões e métodos para atingir resultados, a necessidade de quebrar paradigmas, a 

busca por melhorias contínuas acentuadas, buscando alcançar patamares cada vez mais altos 

de qualidade. 

“No ano de 1952, Armand Feigenbaum propôs o controle da qualidade total, 

salientando que produtos de alta qualidade, não deveriam ser produzidos se o departamento de 

fabricação fosse trabalhado isoladamente” (GARVIN 2002, p. 15). 

 

O princípio em que se assenta esta visão da qualidade total...é que, pra se conseguir 
uma verdadeira eficácia, o controle precisa começar pelo projeto do produto e só 
terminar quando o produto tiver chegado as mãos de um freguês que fique 
satisfeito...o primeiro princípio a ser reconhecido é o que a qualidade é um trabalho 
de todos (GARVIN 2002, p. 15). 

 

Ishikawa (1993, p. 83) ressalta que o controle da qualidade total é um sucesso, porém 

não nega completamente a importância da inspeção, o que deve ficar claro, é que não importa 
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o rigor com que uma empresa inspecione seus produtos, sempre existirá peças defeituosas, 

não podendo assim fiar-se somente na inspeção. 

Para Garvin (2002, p. 17), por volta de 1950 o Departamento de Defesa criou um 

grupo de Confiabilidade de Equipamentos Eletrônicos, levando inúmeras especificações 

militares, que estabeleciam requisitos de um programa formal de confiabilidade. 

Confiabilidade que na visão de Juran e Gryna (1991, p. 24), é a possibilidade de 

executar um produto, com uma função específica, sob determinadas condições e dentro de um 

determinado período de tempo. 

Ressalta Garvin (2002, p. 19), que o último movimento importante no histórico da 

qualidade neste período que ajudou a expandir as fronteiras da profissão da área da qualidade 

foi o “Zero defeito”, que se concentrava nas expectativas de gerenciamento e nas relações 

humanas. 

Para o mesmo autor, o zero defeito teve sua gênese na Martin Company em 1961-62. 

Naquela época, a Martin estava construindo mísseis Pershing para o exército dos Estados 

Unidos, na qual a qualidade só era conseguida por meio de inspeção. 

 

2.1.1.4 Era da gestão estratégica da qualidade 

 

Para Garvin (2002, p. 25), a era da gestão estratégica da qualidade não pode ser 

identificada com precisão, muitos acreditam que a última era tenha sido a da garantia da 

qualidade, pois existem paridades com os programas zero defeito, custos da qualidade e 

controle estatístico da qualidade. 

Barçante (1998, p. 12) menciona que esta era teve início no ocidente durante a invasão 

dos produtos japoneses de alta qualidade na década de 1970. Também conhecida como era da 

Gestão da Qualidade Total e considerada como uma evolução das três eras, estando em curso 

até os dias de hoje, envolvendo a qualidade em todos os aspectos do negócio. 
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2.1.2 Evolução da qualidade no Brasil 

 

Para Fleury e Fleury (1997, p. 131), a ameaça de desemprego tecnológico e de 

instabilidade macroeconômica fez com que o tema de qualidade emergisse no cenário 

brasileiro na década de 1970, começando com os CCQ - Círculos de Controle da Qualidade, 

difundido no Brasil de forma muito rápida. Já na década de 1990 o governo Collor introduziu 

novas políticas, dentre elas o PBQP – Programa Brasileiro para Qualidade e Produtividade. 

Ainda, Fleury e Fleury (1997, p. 212-213) mencionam que a introdução de programas 

de qualidade no Brasil se deu ao longo da década de 1980. Começando pela introdução de 

CCQ, seguidas de CEP – Controle Estatístico do Processo, JIT e KANBAN, implementados 

sempre pelo processo de acertos e erros, onde a principal questão era reduzir o preço e manter 

a qualidade focando a produção e a gestão.  

Barçante (1998, p. 19) ressalta que o movimento brasileiro da qualidade teve início em 

1876 com a criação do instituto nacional de pesos e medidas – INPM, seguindo com a criação 

de diversas entidades de apoio à qualidade e a adoção de métodos mundialmente reconhecidos 

como CCQ´s, certificações ISO e outros. O anexo A apresenta os principais eventos da 

história da qualidade no Brasil. 

 

2.1.3 Contribuições dos pioneiros da qualidade 

 

Este capítulo menciona as inúmeras contribuições dos pioneiros da qualidade como: as 

mudanças dos conceitos de qualidade, utilização de ferramentas para tomada de ações e a 

revolução no sistema de gerenciamento das organizações.  

Na visão de Ballestero-Alvarez (2001, p. 143), os principais precursores dos estudos e 

ferramentas da qualidade ao longo do tempo, tiveram diferentes visões sobre os conceitos de 

qualidade, caracterizando mudanças específicas e os períodos evolutivos que podem ser vistos 

sob diversas visões: 

a) Deming: Segundo Corrêa e Corrêa (2004, p. 188), William E. Deming trabalhou 

como conselheiro de técnicas de amostragem, contribuindo para a reconstrução do Japão 
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(1947 – 1950), onde propôs uma abordagem de gestão da qualidade baseada na evidência 

estatística. Para Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 662), Deming contribuiu e muito para a 

revitalização das indústrias japonesas e foi considerado o pai da qualidade no Japão, 

afirmando que a qualidade e a produtividade aumentam à medida que a variabilidade do 

processo diminui. 

b) Juran: Para Corrêa e Corrêa (2004, p. 184), a contribuição de Joseph M. Juran, foi 

para que os pensamentos de qualidade se dessem através do: atendimento as necessidades dos 

clientes, ausência de deficiências, dentre outras. Foi o primeiro a propor que os custos por não 

fazer certo na primeira vez fossem classificados, registrados e analisados. 

 Balestero-Alvarez (2001, p. 145) menciona que Juran separou os custos da não 

qualidade em três partes: custos de falhas, de avaliação e de prevenção. 

c) Feigenbaum: Na visão de Corrêa e Corrêa (2004, p. 189), Armand Feigenbaum 

contribuiu para um conceito de qualidade assegurada, em que a qualidade planejada é 

garantida por um sistema de qualidade documentado, concordado, seguido e auditado, foi o 

responsável pela expressão Total Quality Control a TQC, que significa Controle da Qualidade 

Total e seus conceitos contribuíram para a oficialização do conjunto de normas da série ISO 

9000. 

d) Crosby: Para Balestero-Alvarez (2001, p. 145), Philip B. Crosby destacou que a 

qualidade somente seria alcançada se tudo saísse certo, sem falhas e sem defeitos, ficou 

conhecido mundialmente como pai da filosofia “zero defeito”, enfatiza que os custos 

envolvidos na prevenção de falhas é menor que os custos de correções de falha. 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 663), Crosby contribuiu para os custos 

da qualidade, destacando os custos e benefícios de programas de qualidade para as 

organizações.  

e) Ishikawa: Para Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 663), Kaoru Ishikawa foi o 

criador do conceito de círculos da qualidade e dos diagramas de causa e efeito. Acreditava na 

participação do trabalhador como chave para o sucesso do TQM. 

De acordo com Corrêa e Corrêa (2004, p. 189), Ishikawa foi o idealizador do 

movimento CWQC – Company Wide Quality Control (Controle Total da Qualidade para 

Toda a Empresa) baseado no treinamento de técnicas estatísticas, no comprometimento e nas 
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auditorias da alta gerência. Também utilizava para solução de problemas e melhoria contínua 

as sete ferramentas da qualidade e o CCQ. 

Conforme Miranda (1994, p. 17), foi a partir do trabalho desses profissionais que 

dedicaram suas vidas ao estudo e desenvolvimento do assunto qualidade com suas diversas 

ferramentas que ficaram conhecidos como os gurus da qualidade. 

 

2.2 CONCEITOS DE QUALIDADE 

 

Os conceitos de qualidade sofreram alterações com o passar dos tempos, abordando 

termos amplos e complexos, ficando extremamente difíceis traçar uma delimitação precisa, 

porém continua sendo uma arma de sobrevivência para as empresas, num mercado altamente 

competitivo e com saturação de produtos. A seguir são apresentados alguns conceitos de 

qualidade na concepção de vários autores. 

 

2.2.1 Evolução dos conceitos da qualidade 

 

Salienta Ballestero-Alvarez (2001, p. 139), que a evolução dos conceitos de qualidade 

passou por adaptações devido às grandes preocupações que nortearam a forma como as 

empresas precisavam adaptar-se as exigências dos mercados. 

Ressalta-se cinco grandes preocupações que norteavam a forma como as empresas 

definiam qualidade: foco no padrão, foco no uso, foco no custo, foco no desejo e foco no 

investimento; cada foco em determinada época. A Tabela 1 mostra as evoluções dos conceitos 

de qualidade. 
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Tabela 1 - Evolução dos conceitos de qualidade 

Época Foco Fato gerador  Qualidade Ênfase 

1950 Padrões Produção em 

massa 

Atendimento aos padrões 

estabelecidos no projeto do 

produto. 

Interna, dentro da empresa: 

importância aos interesses do 

fabricante e produtor. 

1960 Usos Consumidor Atendimento do uso que o 

consumidor pretende para o 

produto oferecido 

Externa, o cliente é o mais 

importante, deve atender ao 

interesses do consumidor. 

1970 Custos Crise do 

petróleo 

Atendimento do mercado 

consumidor com custos de 

produção mais baixos. 

Interna, dentro da empresa, 

início do controle do 

processo. 

1980 Desejos Mudanças 

sociais e 

políticas 

Antecipar-se às 

necessidades do cliente. 

Externa, o cliente é o mais 

importante: integração, 

competição 

1990 Investidor Globalização Reconhecimento do valor 

do produto. 

Mista: interna, dentro da 

empresa. 

Externa: economia global. 

Fonte: Adaptado de BALLESTERO – ALVAREZ (2001, p. 142). 

 

2.2.2 Definições de qualidade 

 

Para Oakland (1994, p. 15), “qualidade é muitas vezes empregada com o significado 

de ‘excelência’ de um produto ou serviço”. 

Na visão de Juran e Gryna (1992, p. 09), qualidade é ausência de deficiências, são 

características dos produtos que atendem às necessidades dos clientes, promovendo a 

satisfação com o produto.  

Deming (1997, p. 02) defende a idéia de que o comércio depende da qualidade e que 

um produto ou serviço possui qualidade quando usufrui de um mercado sustentável e positivo. 
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Conforme Ishikawa (1993, p. 43), "Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e 

comercializar um produto de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório 

para o consumidor".  

Na concepção de Hutchins (1994, p. 02), é importante destacar que o termo qualidade 

tem mudado nas últimas décadas, onde antes qualidade significava a capacidade de um 

produto estar em conformidade com os requisitos, passando a abordar elementos que prevêem 

e até superam as expectativas do cliente.  

Paladini (2004, p. 25) menciona que o conceito de qualidade engloba múltiplos 

elementos com vários níveis de importância, e que centrar a atenção somente em alguns deles 

e deixar de considerar outros, pode fragilizar a empresa. 

É salientado por Yoshinaga (1988, p. 14), que qualidade é o nível de satisfação de 

todos. O termo “todos” engloba acionistas, fornecedores, fabricantes e os clientes. 

Kotler (1998, p. 65), “define qualidade como uma totalidade de aspectos e 

características de um produto ou serviço que proporcionam a satisfação de necessidades 

declaradas e implícitas”. 

Para Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 550), “qualidade é a consistente 

conformidade com as expectativas dos consumidores”. 

Portanto, conclui-se que qualidade está ligada com o consumidor, satisfazendo suas 

necessidades e expectativas, e deve estar em conformidade com as especificações do produto 

ou serviço. 

 

2.3 QUALIDADE TOTAL 

 

Com as constantes mudanças no mercado e o crescimento elevado da concorrência, 

houve um grande crescimento na competitividade, redução de gastos e busca por melhoria 

contínua da qualidade. O foco das empresas era o consumidor, porém uma ferramenta 

gerencial que tinha auxiliado as organizações nessa busca por sobrevivência na melhoria dos 

produtos ou serviços era o modelo de gestão da qualidade total. 
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Campos (2004, p. 14), enfatiza que o controle de qualidade total é um sistema 

administrativo que foi aperfeiçoado no Japão logo após a Segunda Guerra Mundial. No Japão 

é conhecido por Total Quality Control e é representado pela sigla TQC, porém em outros 

países é utilizada a sigla CWQC, uma forma para diferenciar do sistema TQC pregado por 

Feigenbaum. O TQC foi montado por um Grupo de pesquisa de Controle da Qualidade da 

JUSE (Union of Japonese Scientists and Engineers). 

 

2.3.1 Conceitos de qualidade total 

 

O conceito de qualidade total, segundo Feigenbaum (1994, p. 06), é um sistema 

eficiente, visando integrar esforços para o desenvolvimento da qualidade de vários grupos em 

uma organização, permitindo que o marketing, engenharia, produção e assistência 

possibilitem satisfação integral do consumidor. Campos (2004, p. 15) menciona que “TQC é o 

controle exercido por todas as pessoas para a satisfação das necessidades de todas as pessoas”. 

Em um ambiente altamente competitivo onde as empresas se encontram para garantir a 

sua sobrevivência, não basta apenas exigir que as pessoas façam o melhor, são necessários 

métodos que possam ser usados com o intuito de agregar vantagem competitiva, para garantir 

sua sobrevivência e atingir resultados. 

Com isso as empresas tem por objetivo principal focar os empregados, acionistas, 

vizinhos e consumidores. A Tabela 2 mostra como atingir os objetivos das empresas. 

 

Tabela 2 - Objetivo das empresas 

Objetivo principal Pessoas Meios 

 

 

Satisfação das necessidades das empresas. 

Empregados  Crescimento do ser humano 

Acionistas Produtividade 

Vizinhos Contribuição social 

Consumidores Qualidade 

Fonte: Campos (2004, p. 13). 
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Qualidade total na visão de Ishikawa (1993, p. 94), seria que cada pessoa em cada 

divisão ou departamento da empresa precisa praticar e participar do CQT – Controle da 

Qualidade Total, educar cada um em cada divisão, proporcionando cursos e deixar cada 

pessoa executar e promover o controle da qualidade total. 

Campos (2004, p. 33), ressalta que a implantação do gerenciamento pela qualidade 

total, inicia-se com o controle de processos, através do ciclo PDCA que pode ser utilizado 

para manter e melhorar diretrizes da qualidade. A Figura 1 mostra o ciclo de PDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Ciclo PDCA de controle de processos. 
Fonte: Campos (2004, p. 34). 
 

Conforme mostra a Figura 1, os termos no ciclo PDCA significam: 

a) planejamento (P) consiste em estabelecer metas sobre os itens de controle e 

métodos, caminhos para atingir resultados; 

b) execução (D), estabelecer que a execução das tarefas exatamente como no 

plano e coleta de dados para a verificação do processo, sendo necessário 

treinamento no trabalho na fase de planejamento; 

c) verificação( C), com os dados coletados na execução, compara-se o resultado 

alcançado com a meta proposta; 

d) atuação corretiva (A) é a etapa onde o consumidor detectou desvios e procurará 

fazer correções definitivas, para que o problema não se repita (CAMPOS, 2004, p. 

34). 
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Para Ballestero-Alvarez (2001, p. 173), “o TQC pode ser visto como uma vantagem 

competitiva, aperfeiçoando o processo de atendimento às expectativas dos clientes e o uso 

eficiente dos recursos disponíveis de modo a agregar o máximo de valor ao resultado final”. 

 

2.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Na opinião de Paladini (2004, p. 134), o sistema de gestão da qualidade se aplica à 

organização, métodos de produção, avaliação e melhoria da qualidade. O SGQ envolve 

normas métodos e procedimentos, as normas incluem política global, suas diretrizes de 

funcionamento e regras que são aplicáveis aos recursos de organização em situações 

definidas. 

A ABNT (2005, p. 03) menciona que o sistema de gestão da qualidade incentiva as 

organizações a analisar os requisitos dos clientes, definindo processos que vão contribuir para 

a obtenção do produto que é aceitável para o cliente e manter os processos sob controle. 

 

2.4.1 Normas ISO 

 

Na opinião de Ballestero-Alvarez (2001, p. 244), a sigla ISO - International 

Standardization Organization, foi criada em 23 de fevereiro de 1947, é uma organização não 

governamental sediada em Genebra, sendo responsável pela elaboração e aplicação dos 

padrões internacionais para a qualidade. 

Hutchins (1994, p. 01) lembra que a ISO envolve mais de 180 comitês técnicos 

abrangendo setores e produtos industriais. As normas ISO 9000 são um conjunto de cinco 

normas para a gestão e certificação de sistemas de gestão da qualidade em organizações 

empresariais. 
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2.4.2 Normas da família ISO 9000 

 

Na visão da ABNT NBR ISO 9000:2005 (2005, p. 05), as normas da família NBR ISO 

9000, estão criadas para apoiar todos os tipos e tamanhos de organizações, na implantação e 

operação de sistema de gestão da qualidade, na qual as empresas terão um grande diferencial 

competitivo. As normas dividem-se em: 

a) a NBR ISO 9000 descreve os fundamentos do sistema de gestão da qualidade e 

estabelece a terminologia para estes sistemas; 

b) a NBR ISO 9001 especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade, na 

qual uma organização precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos 

que atendam os requisitos regulamentares aplicáveis objetivando aumentar a 

satisfação do cliente; 

c) a NBR ISO 9004 fornece diretrizes que consideram tanto a eficácia como a 

eficiência do sistema de gestão da qualidade. O objetivo desta norma é melhorar o 

desempenho da organização, a satisfação dos clientes e das outras partes 

interessadas, buscando melhoria contínua de desempenho; 

d) NBR ISO 19011 fornece diretrizes sobre auditoria de sistemas de gestão da 

qualidade e ambiental. 

Juntas elas formam um conjunto coerente de normas sobre sistema de gestão da 

qualidade, facilitando o entendimento no comércio nacional e internacional. 

Para NBR ISO 9001 (2008, p. 12), a alta direção deve assegurar que os objetivos da 

qualidade, sejam estabelecidos entre as funções e níveis pertinentes da organização, onde 

estes objetivos devem ser mensuráveis e coerentes com a política da qualidade. Percebe-se 

assim a existência de uma ligação entre mensuração dos custos da qualidade e um sistema de 

gestão da qualidade baseado na norma NBR ISO 9001:2008. 
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2.5 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

É afirmado por Ishikawa, apud Corrêa e Corrêa (2004, p. 212), que “95% dos 

problemas relacionados à qualidade podem ser resolvidos com o uso das sete ferramentas 

quantitativas básicas”. Segundo o autor, estas podem ser utilizadas para apoiar e auxiliar as 

pessoas na tomada de decisões, resolvendo problemas ou melhorando processos. As sete 

ferramentas da qualidade podem ser evidenciadas logo abaixo: 

a) diagrama de processo ou fluxograma: O principal objetivo dos diagramas de 

processo é a listagem de todas as fases do processo de forma simples e eficaz, 

contribuindo para uma rápida visualização e entendimento de um processo, 

auxiliando na identificação de problemas na qualidade; 

b) diagrama de Pareto: Tem por objetivo classificar em ordem decrescente os 

problemas que produzem os maiores efeitos, atacando estes problemas 

inicialmente, com isso a capacidade de solução disponível será direcionada para a 

maximização dos resultados; 

c) diagrama de causa e efeito: O objetivo principal é apoiar o processo de 

identificação das causas de um problema e são utilizados após uma análise de 

pareto. Geralmente parte de um problema e coloca ramificações indicativas de 

áreas onde poderiam estar as causas raízes dos problemas; 

d) diagrama de correlação: Onde o objetivo é a utilização racional de dados 

existentes transformando-os em informações úteis ao direcionamento das análises 

de problemas pelo pessoal da linha de frente. São usados para explorar possíveis 

relações entre problemas e o tempo, ou ente problemas e suas possíveis causas; 

e) histogramas: É a forma gráfica de apresentação de dados, obtidas através de 

informações, simplificando a comparação de suas freqüências de ocorrência; 

f) cartas de controle de processo: O objetivo é manter o controle estatístico de um 

processo, acompanhando o comportamento de uma ou várias medidas 

importantes, resultantes deste processo; 

g) folhas de verificação: Sua função é de garantir que o ganho obtido pela aplicação 

das seis ferramentas anteriores não seja perdida ou esquecida após a resolução de 
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tais problemas. As folhas de verificação devem conter de forma concisa, simples, 

objetiva e clara; informações que servirão de base para evitar a re-ocorrência dos 

problemas no processo. 

 

2.6 CUSTOS DA QUALIDADE 

 

Neste capítulo destaca-se a importância de um sistema de custeio para as organizações 

que objetivam alcançar o sucesso, dando ênfase na classificação e controle dos custos da 

qualidade servindo de base para tomada de decisões. 

 

2.6.1 A importância dos custos 

 

Para uma organização ter êxito financeiro, é necessário manter um sistema de custo 

que traga informações úteis e um gerenciamento de decisões sobre as diversas formas de 

atuação. 

Wernke (2004, p. 11) defende a idéia de que para entender uma eficiente gestão de 

custos, é necessário compreender os conceitos básicos relacionados ao tema, portanto para 

melhor entendimento e objetivando utilizar as informações de custos para fins gerenciais, 

foram adotadas essas definições a seguir: 

a) gastos: define transações financeiras, na qual a empresa utiliza uma dívida em troca 

de obtenção de algum bem ou serviço, gastos é um termo abrangente e pode englobar 

demais itens, como por exemplo, um gasto pode ser relacionado a algum investimento 

ou alguma forma de consumo; 

b) investimentos: são gastos que irão beneficiar a empresa para o futuro como , por 

exemplo, aquisições de ativos como estoques e máquinas, nesse caso a empresa 

desembolsa recurso visando um retorno futuro; 

c) despesas: expressam o valor dos bens ou serviços consumidos direto ou 

indiretamente para obtenção de receitas, é utilizado para identificar gastos não 

relacionados com atividades produtivas na empresa, podem ser classificadas como 
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despesas comerciais onde destaca-se como exemplo a propaganda e encargos sociais 

de administração; e por fim as despesas financeiras que significam os juros bancários; 

d) perdas: fatos que ocorrem em situações, excepcionais que fogem da normalidade da 

empresa, esses fatos não são considerados operacionais e não fazem parte dos custos 

de fabricação dos produtos. Exemplos: eventos ocasionais indesejados, deterioração 

anormal de ativos causados por incêndios ou inundações, furtos, entre outros; 

e) custos: são os gastos efetuados no processo de fabricação de bens ou prestações de 

serviço. No segmento industrial, custos são fatores utilizados na produção como 

matérias primas, salários e encargos dos colaboradores, depreciação de máquinas, 

móveis e ferramentas usadas no processo produtivo; 

f) desperdícios: são os custos e as despesas utilizadas de forma não eficiente, são 

considerados desperdícios todas as atividades que não agregam valor, e que resultam 

em gastos de tempo, recursos sem lucro, dinheiro, além de adicionarem custos 

desnecessários aos produtos. Exemplo: produção de itens defeituosos, movimentação 

desnecessária entre outros. 

Na visão de Bruni (2007, p. 23), os custos representam os gastos relativos a bens ou 

serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços, estando associados aos produtos 

ou serviços produzidos pela entidade. 

Ainda o mesmo autor (2006, p. 41) lembra que os custos podem representar a 

conversão da matéria-prima em elaboração bem como a conversão dos produtos em 

elaboração em produtos acabados; sendo assim, os investimentos feitos nos estoques 

correspondem aos gastos, onde os custos são consumidos pelos produtos ou serviços durante 

seu processo de elaboração. 

A idéia explícita por Dutra (2003, p. 33), é que a parcela do gasto aplicada na 

industrialização ou em qualquer outra função; é o valor aceito pelo cliente ou comprador para 

aquisição de um bem ou serviço, considerando a soma de todos os valores agregados ao bem 

desde a aquisição, até a entrega ao cliente final. 

Padoveze (2003, p. 17) afirma que custos são os gastos, que não são investimentos, 

necessários para a fabricação de produtos da empresa; gastos estes que são efetuados pela 
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empresa para o nascimento dos produtos. Os custos são os gastos ligados aos produtos quando 

estes forem gerados, ou seja, são os gastos relacionados ao processo industrial da empresa. 

Wernke (2004, p. 12) define custos como os gastos obtidos no processo de fabricação 

de bens ou serviços. Na indústria pode ser classificado como os fatores utilizados no processo 

de fabricação ou prestação de um bem ou serviço bem como matérias-primas, salários, 

materiais secundários, mão-de-obra, depreciação de máquinas e ferramentas. 

Ressalta Feigenbaum (1994, p. 80), que os custos da qualidade associados à 

manutenção e ao aperfeiçoamento da qualidade, chamaram a atenção dos gestores das 

organizações sobre a área de custos da qualidade, nos quais custos operacionais podem ser 

reduzidos a fim de melhorar a produtividade e conseqüentemente os lucros da empresa. 

Com base nas opiniões dos autores mencionados acima, pode-se concluir que as 

empresas modernas necessitam de informações que destaquem onde e como os custos da 

qualidade ocorrem. Sendo extremamente importante que as empresas possuam um sistema de 

custo que vise mensurar os custos de oportunidades perdidas, relacionados à má qualidade e 

forneçam informações para suporte à tomada de decisões. 

 

2.6.2 Avaliação dos custos da qualidade 

 

Para Berliner e Brimson (1992, p. 89), a qualidade tem se tornado um dos principais 

fatores que contribuem para o aumento da participação de mercado e lucratividade, embora 

ainda muitas empresas continuem sendo orientadas para a correção de problemas ao invés de 

integrar seu sistema de qualidade no desenvolvimento de seu produto. 

Com isso, tecnologia e métodos podem possibilitar a redução dos custos que não 

agregam valor, se os custos da qualidade fossem conhecidos pelos administradores, estes 

poderiam ser capazes de tomar melhores decisões em relação às mudanças de comportamento 

dos custos contra a qualidade. 

Na concepção de Wernke (2004, p. 109), os custos da qualidade passaram a ser 

discutidos por Juran em 1951, em seu livro Quality control handbook. As definições de custos 

de qualidade variam de acordo com a definição da qualidade e as estratégias adotadas que 

induzem á diferentes aplicações e interpretações adotadas pela empresa. 
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Corrêa e Corrêa (2004, p. 184) concordam com Wernke afirmando que Juran foi o 

primeiro a propor que os custos por não fazer certo da primeira vez, deveriam ser 

classificados, registrados e analisados, afirmando ser essencial para a sensibilização da alta 

gerência, além de identificar a redução destes custos. 

Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 669) salientam que os custos de controle da 

qualidade não são pequenos, podem ser tanto custos como benefícios, mas é necessário que 

sejam examinados. 

Para Berliner e Brimson (1992, p. 93-94), o método Taguchi enfatiza a necessidade de 

trabalhar no melhor balanceamento entre os custos e as perdas, pois quanto mais cedo 

identificado o defeito, maior será a probabilidade de evitar que o problema gere perda. Ainda, 

para os autores, a contabilização da qualidade está sob três dimensões: 

a) desempenho em função das especificações: Assegurar que os produtos 

desempenhem conforme as especificações é uma função do processo de inspeção, 

as medições incluem sucata, retrabalho, rendimento e garantia; 

b) desenhar visando a qualidade: Enfatiza a importância da função da engenharia de 

desenhos de produtos, para minimizar ou prevenir problemas de qualidade, 

visando facilitar a habilidade de fabricar; 

c) prevenção de defeitos: Uma meta para prevenção de defeitos é construir produtos 

corretos na primeira vez. Focalizando a importância dos processos para prevenção 

de defeitos. As medições incluem sucatas, retrabalho, e rendimento e as 

tecnologias que afetam a prevenção de defeitos: JIT, CCQ, Inspeção, dentre 

controles e sistemas de engenharia. 

Juran e Gryna (1991, p. 85) ressaltam que todas as organizações identificam os custos 

envolvidos no desempenho de várias funções, produtos, produção, marketing. Por volta de 

1950, surgiram conceitos de estudar custos relativos à qualidade como meio de controle da 

qualidade. Com o passar das décadas, com o aprofundamento nos estudos surgiram 

conceitos: 

a) os custos com a qualidade eram maiores dos apresentados em relatórios contábeis 

e oscilavam entre 20 e 40% das vendas em muitas companhias; 
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b) os custos da qualidade não eram apenas o resultado da operação da fábrica, pois as 

operações de apoio contribuíam de forma acentuada para sua composição; 

c) a maior parte dos custos eram provenientes da má qualidade. 

Enfatiza Oakland (1994, p. 210-211), que a forma para determinar os custos da 

qualidade envolve muito além das funções de verificar, inspecionar e testar. Cada qual 

dentro de uma empresa tem responsabilidades para com o atendimento aos requisitos dos 

clientes mantendo sempre incluído os custos associados ao cumprimento destes requisitos. 

Ainda Oakland, enfatiza que os estágios para estabelecer um sistema de custos da qualidade, 

são: 

a) identificar os elementos que formam o custo utilizando listas de controle ou um 

modelo de custo de processo; 

b) coletar os dados referentes aos custos da qualidade; 

c) calcular os custos diretamente à função qualidade, incorporando custos de pessoal, 

pensões, rateio dos custos de instalação, aluguel, impostos, luz e custos de 

administração ente outros; 

d) de maneira semelhante devem ser calculados os custos incorridos em todos os 

outros departamentos; 

e) calcular os custos das falhas previstas. Pode estar na forma de um aumento em 

torno de 10% da produção para garantir que certa quantidade realmente seja 

produzida; 

f) os custos internos das falhas não planejadas devem ser calculados. Pode estar 

incluso neste custo os materiais sucateados e os retrabalhos; 

g) deve-se dedicar uma atenção especial aos cálculos dos custos de falhas presentes 

entre os departamentos, incluindo o tempo gasto pelo departamento de qualidade e 

outros setores. Raramente este tipo de custo aparece em sistemas já existentes, 

podendo ser necessária a tomada de iniciativa, onde todos os dados devem estar 

armazenados em uma conta especial a estes custos referentes à qualidade. 
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2.6.3 Classificação dos custos da qualidade 

 

As categorizações logo abaixo mencionadas demonstram na visão de vários autores a 

classificação dos custos da qualidade, visualizando certa semelhança na divisão das 

categorias, apesar de algumas divergências de nomenclaturas. A seguir são apresentados 

títulos específicos para cada uma das categorias de custos da qualidade, formando um 

apanhado concordante de conceitos dos diversos autores. 

 

2.6.3.1 Abordagens da literatura de custos da qualidade 

 

Oakland (1994, p. 189-192) concorda com Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 669), 

que os custos da qualidade sejam classificados como: custos de prevenção, de avaliação, de 

falha interna e falha externa. Na mesma linha de pensamento.  

Na opinião de Corrêa e Corrêa (2004, p. 184) os custos da não qualidade são 

compostos por: custos das falhas, custos de avaliação e custos de prevenção; a separação 

destes custos auxilia o gestor na tomada de decisões para com o melhoramento contínuo da 

qualidade. O autor divide em: 

a) custos das falhas: desdobram-se em custos de falhas internas e externas. As falhas 

internas ocorrem antes do produto chegar ao consumidor, incluindo custos de 

refugos e outros, decorrentes das conseqüências de correções. Nas falhas externas, 

que ocorrem depois que o produto chegue ao consumidor, incluem os custos de 

reclamações, perdas e garantias; 

b) custos de avaliação: incluem os custos das inspeções, auditorias, testes em 

processos, etc; 

c) custos de prevenção: incluem os custos de controles, avaliação de fornecedores, 

planejamento, treinamentos em técnicas da qualidade entre outros. 

Ressaltam Hansen e Mowen (2003, p. 515), que os “custos da qualidade são os custos 

que existem porque a má qualidade existe ou pode existir.” Este conceito implica que os 
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custos de qualidade estão associados com duas subcategorias de atividades relacionados à 

qualidade: 

 1. Atividades de controle: são realizadas por uma organização para detectar e prevenir 

a má qualidade. As atividades de controle são compostas de atividades de prevenção e 

avaliação. 

 1.1Custos de controle: são custos para realizar atividades de controle 

 2. Atividade de falhas: são realizadas por uma organização em relação a má qualidade, 

se a reação a má qualidade ocorrer antes da entrega de um produto ruim ao cliente, as 

atividades são classificadas como falhas internas, se não, são atividades de falhas externas. 

 2.1Custos de falhas: são custos incorridos por uma organização porque atividades de 

falhas são realizadas. 

 Ainda, para os autores, os custos da qualidade podem ser classificados como 

observáveis ou ocultos. Os custos observáveis são aqueles identificáveis nos registros da 

organização, como sucatas e retrabalhos. Já os ocultos representam custos de oportunidade, 

insatisfação de clientes e outros que não aparecem nos registros contábeis. 

 

2.6.3.2 Os custos de prevenção 

 

Para Hansen e Mowen (2003, p. 515), os custos de prevenção previnem a má 

qualidade nos produtos ou serviços que estão sendo produzidos. Quanto maior o aumento dos 

custos de prevenção menor os custos de falhas. Exemplos de custos de prevenção é a 

engenharia da qualidade, programas de treinamento de qualidade, planejamento de qualidade, 

avaliação e seleção de fornecedores, auditorias de qualidade, testes de campos e revisões de 

projeto. 

Segundo Oakland (1994, p. 190), os custos de prevenção incluem:  

a) requisitos de produto ou serviço: A determinação dos requisitos e o 

estabelecimento de especificações de materiais , processos, produtos acabados e 

serviços; 
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b) planejamento da qualidade: A implementação de planos da qualidade, 

confiabilidade, produção, controle de processos, inspeções e outros planos 

especiais exigidos para realização dos objetivos da qualidade; 

c) garantia de qualidade: Criação e manutenção do sistema da qualidade; 

d) equipamentos de inspeção: Projeto, desenvolvimento ou compra de equipamentos 

para utilização na inspeção; 

e) treinamentos: Desenvolvimento, preparação e manutenção de programas de 

treinamento; 

f) diversos: Viagens, comunicações, e outras despesas relacionadas com a qualidade. 

Para Juran e Gryna (1991, p. 92), os custos de prevenção são incorridos para manter 

em níveis mínimos os custos das falhas e de avaliação. Exemplos: 

a) planejamento da qualidade: inclui amplas atividades que criam o plano global da 

qualidade e os inúmeros planos especiais, a preparação dos procedimentos 

necessários para a comunicação desses planos a todos os envolvidos; 

b) análise dos produtos novos: são os custos de confiabilidade e de engenharia e 

outras atividades altamente ligadas à qualidade associada ao lançamento de novos 

projetos; 

c) planejamento de processos: os custos dos estudos e aptidões do processo, 

planejamento de inspeção e outras atividades relacionadas ao processo de 

fabricação; 

d) controle de processo: são os custos da inspeção e testes durante  o processo para 

determinar o status do processo de aceitação do produto; 

e) auditorias de qualidade: são os custos de avaliação da execução das atividades no 

plano global da qualidade; 

f) avaliação da qualidade do fornecedor: são os custos para a avaliação das 

atividades de qualidade do fornecedor anteriores à seleção: auditoria nas 

atividades durante o contrato e esforço com o fornecedor; 

g) treinamento: são os custos da preparação e realização para treinamentos voltados 

para a qualidade. 
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Na visão de Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 670), os custos de prevenção “são 

aqueles incorridos na prevenção de problemas, falhas e erros”. Incluem diversas atividades 

como as seguintes: 

a) identificação de problemas potenciais e correção antes que o ocorra o custo da má 

qualidade; 

b) design de melhorias de produtos, serviços e processos para com isso reduzir 

custos da qualidade; 

c) treinamento e desenvolvimento para os colaboradores desenvolverem seu trabalho 

da melhor maneira; 

d) controle de processo por meio do controle estatístico do processo. 

 

2.6.3.3 Os custos de avaliação 

 

Segundo Hansen e Mowen (2003, p. 515), os custos de avaliação determinam se os 

produtos e serviços estão em conformidade com os requisitos ou necessidades dos clientes. 

Exemplos incluem inspeção e testes de matérias-primas, inspeção de embalagem, supervisão e 

aceitação do produto entre outros. 

De acordo com Oakland (1994, p. 190-191), os custos de avaliação incluem:  

a) verificação: Verificação de material de recebimento, montagem de processo, 

serviços, avaliação de desempenho de produtos ou serviços;  

b) auditorias da qualidade: Verificar a funcionalidade satisfatória do sistema da 

qualidade;  

c) equipamento de inspeção: Aferição e manutenção dos equipamentos para 

inspeção;  

d)  classificação de fornecedores: Avaliação e aprovação de fornecedores, tanto de 

produtos quanto de serviços. 

É proposto por Juran e Gryna (1991, p. 91) que os “custos de avaliação são os custos 

incorridos na determinação do grau da conformidade aos requisitos de qualidade”. Exemplos: 
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a) inspeção e testes no recebimento: são os custos pra determinar a qualidade do 

produto adquirido, através da inspeção ou recebimento; 

b) inspeção e teste durante o processo: são os custos de avaliação dos requisitos de 

conformidade durante o processo; 

c) inspeção e testes finais: são os custos de avaliação de conformidade com os 

requisitos para que o produto tenha aceitação; 

d) auditorias de qualidade do produto: são os custos para execução de auditorias, 

durante o processo ou na finalização do produto; 

e) manutenção da precisão dos equipamentos de teste: são os custos para manter os 

instrumentos e equipamentos de medição.  

Na opinião de Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 670), os custos de avaliação são 

aqueles associados ao controle de qualidade, que visam a redução de problemas ou erros 

durante e após a criação do produto ou serviço. 

a) adoção de programas do controle estatístico e planos de amostragem de processos; 

b) tempo e esforço pra inspecionar, da entrada até a saída dos processos; 

c) inspeção de processo e testes de dados; 

d) investigação de problema de qualidade e elaboração de relatórios de qualidade; 

e) condução de pesquisas com consumidores e de auditoria de qualidade. 

 

2.6.3.4 Os custos de falhas internas 

 

Salientam Hansen e Mowen (2003, p. 516), que os custos de falhas internas são 

incorridos porque os produtos não estão em conformidade com os requisitos dos clientes. São 

falhas detectadas pelas atividades de avaliação. Exemplos: sucatas, retrabalho, tempo para 

reparos, repetições de testes e mudanças no projeto. 

Segundo Oakland (1994, p. 191), os custos de falhas internas incluem:  

a) desperdício: Trabalhos desnecessários, resultantes de erros, comunicação 

deficiente, materiais errados, etc; 
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b) sucata: Produto com defeito, quando não pode ser reparado, usado ou vendido; 

c) retrabalho ou reparo: Correção de material com defeito ou erros no atendimento 

de requisitos; 

d) reinspeção: Reverificação de produtos ou trabalhos que foram reparados; 

e) degradação: Reclassificação de produto, podendo ser vendido como de qualidade 

inferior por um preço inferior; 

f) análise de falhas: Atividade que estabelece as causas das falhas internas de 

produtos ou serviços. 

Juran e Gryna (1991, p. 90) ressaltam que os custos das falhas internas estão 

associados aos defeitos encontrados antes do produto chegar até o consumidor. Exemplos: 

a) sucata: é o trabalho, o material dos produtos que não podem ser consertados; 

b) retrabalho: são os custos que são pagos para corrigir os defeitos, para poder usá-lo 

novamente; 

c) análise das falhas: são os custos para analisar os produtos que não estão em 

conformidade, para determinar as causas; 

d) sucata e retrabalho – fornecedor: são os produtos não conformes recebidos dos 

fornecedores; 

e) inspeção 100% para classificação: são os custos para encontrar as peças 

defeituosas em lotes de produtos que contém níveis altos e inaceitáveis de 

defeitos; 

f) reinspeção e novos testes: são os custos para uma nova inspeção e novos testes de 

produtos que passaram por retrabalho; 

g) perdas evitáveis de processos: são os custos das perdas que  acontecem com 

produtos conformes; 

h) desvalorização: é a diferença entre o preço de venda normal e o preço reduzido 

por problemas na qualidade. 

Salientam Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 670), que os custos de falhas internas 

são associados aos erros que são detectados na operação interna. Como por exemplo: 
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a) custos de peças e materiais refugados; 

b) custos de peças e materiais retrabalhados; 

c) tempo de produção perdido em razão de erros; 

d) falta de concentração decorrente de tempo gasto na correção de erros. 

 

2.6.3.5 Os custos de falhas externas 

 

Na visão de Hansen e Mowen (2003, p. 516), os custos de falhas externas podem ser 

visíveis quando os produtos ou serviços não estão em conformidade com as especificações 

dos clientes, após serem entregues.  

Conforme mencionado acima este custo pode ser o que mais se destaca na empresa. 

Exemplos: vendas perdidas devido ao mau desempenho, devoluções, abatimentos por causa 

da má qualidade, insatisfação do cliente, perdas de mercado e ajustes por reclamações. Porém 

é importante ressaltar que os custos podem desaparecer se não existir defeito. 

Para Oakland (1994, p. 192), nos custos de falhas externas estão inclusos:  

a) reparo e serviço: Produtos devolvidos ou ainda no campo; 

b) solicitações de garantia: Produtos com falhas, refeitos sob a forma de garantia; 

c) reclamações: Todo trabalho e custos decorrentes de reclamações de clientes; 

d) devoluções: Produtos ou materiais rejeitados ou recolhidos, incluindo o custo de 

transporte; 

e) responsabilidade civil: O resultado sobre a responsabilidade legal do produto ou 

serviço, e outras reivindicações que podem até incluir alteração de contrato; 

f) perda da imagem: O impacto na reputação e na imagem que afeta diretamente as 

futuras perspectivas de vendas.  

De acordo com Juran e Gryna (1991, p. 91), os custos de falhas externas estão 

associados aos defeitos que são encontrados após o produto ter sido enviado ao cliente. 

Exemplos: 
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a) despesas com garantia: são os custos envolvidos na reposição ou consertos dos 

produtos que estão ainda na garantia; 

b) correção das reclamações: são os custos de investigação e correção de 

reclamações atribuídas ao produto com defeito; 

c) material devolvido; são os custos com recepção e substituição de produtos 

defeituosos; 

d) concessões: são os custos que não atendem as necessidades e expectativas do 

cliente, em relação ao uso ou conformidade.  

Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 670) propõem que os custos de falhas externas 

são aqueles detectados fora da operação, pelo consumidor. Exemplos; 

a) perda de confiança do consumidor, que dificultará futuros negócios; 

b) consumidores aborrecidos por falta de tempo; 

c) litígio ( pagamento de indenização para evitá-lo); 

d) custos de garantia. 

A Tabela 3 resume os quatro custos da qualidade e seus receptivos exemplos. 

 

Tabela 3 - Classificação dos custos da qualidade 

Custos de Prevenção 
 

Custos de Avaliação (detecção) 

Engenharia da qualidade 
Treinamento de qualidade. 
Recrutamento. 
Auditorias de qualidade. 
Revisões de projeto. 
Círculos de qualidade.  
Pesquisas de mercado. 
Certificação de fornecedores. 

Inspeção de matérias- primas. 
Inspeção de embalagem. 
Aceitação do produto. 
Aceitação do processo. 
Testes de campo. 
Verificação contínua dos fornecedores. 
Inspeção dos protótipos. 
 

Custos de Falhas Internas Custos de Falhas Externas 

Sucata 
Retrabalho 
Tempo para reparos. 
Reinspeção. 
Repetição de testes. 
Mudanças nos projetos. 
Reparos. 

Vendas perdidas. 
Devoluções / Abatimentos. 
Garantias. 
Descontos devido a defeitos. 
Responsabilidade pelo produto. 
Ajustes por reclamações. 
Retiradas de produtos de mercado. 
Má vontade. 

  Fonte: Hansen e Mowen (2003, p. 516); 
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Oakland (1994, p. 185) lembra que a fabricação de um produto, prestação de um 

serviço ou simplesmente fazer algo com qualidade, mesmo atendendo um alto nível de 

satisfação do cliente, simplesmente não é suficiente; os custos para atingir essas metas devem 

ser cautelosamente administrados, juntamente com os custos da qualidade. 

O mesmo autor afirma que a análise destes custos é uma importante ferramenta que 

auxilia como método de avaliação da eficácia da administração da qualidade e também um 

meio de visualizar áreas com problemas, levantando informações que resultariam em 

oportunidades de correção ou melhoria dos processos da empresa. 

Salienta Shank, apud Wernke e Bornia (2000, p. 80), que uma empresa ao modificar 

voluntariamente os tipos de custos da qualidade dobra os gastos com prevenção e avaliação e 

consegue diminuir os custos de falhas internas e externas em mais de 80%. Ainda evidencia o 

mesmo autor que a cada dólar gasto pela empresa em prevenção, o retorno financeiro será dez 

vezes maior em termos de custos de avaliação e de falhas. 

 

2.6.4 Controle dos custos da qualidade 

 

Na concepção de Hansen e Mowen (2003, p. 528), os custos da qualidade, além de 

registrados, também devem ser controlados. O controle informa os gestores a compararem os 

resultados reais com os resultados padrões, para com isso poderem medir o desempenho e 

tomarem medidas corretivas e preventivas necessárias.  

Para os mesmos autores os relatórios de desempenho dos custos da qualidade possuem 

dois elementos básicos: os resultados reais e os resultados padrão. Os resultados reais são os 

que desviam dos resultados padrões, e normalmente são utilizados para avaliação de 

desempenho gerencial e fornecimento de dados que sinalizam possíveis problemas. 

Corrêa e Corrêa (2004, p. 204) ressaltam que as decisões a serem consideradas no 

recebimento, nos processos, geralmente são orientadas por uma análise comparativa entre o 

custo do controle e o custo associado ao risco da não qualidade recebida na ausência do 

controle. Se o custo para controlar fosse maior que o custo do risco, o controle no 

recebimento não seria necessário, e se o custo do risco fosse maior que o custo do controle, 

este sim seria necessário. 
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2.6.4.1 Relatórios de custos da qualidade 

 

Para Hansen e Mowen (2003, p. 529), os relatórios de desempenho são extremamente 

importantes para programas de melhorias da qualidade. Dentro de um relatório de 

desempenho da qualidade um dos principais elementos é a identificação do padrão de 

qualidade. 

Os mesmos autores ressaltam ainda que os relatórios forçam os gestores a identificar 

os vários custos que devem aparecer em um relatório de desempenho, bem como a identificar 

o atual nível de desempenho da qualidade e programar níveis de desempenho da qualidade 

que deverão ser atingidos.  

 

2.6.4.2 Ferramentas para análise dos custos da qualidade 

 

Na visão de Hansen e Mowen (2003, p. 530), os relatórios de desempenho da 

qualidade medem o progresso realizado por um programa de melhoria da qualidade de uma 

organização. Destacando alguns tipos de relatórios para mensuração dos custos da qualidade, 

citados abaixo: 

a) Relatório de padrão interino: Tem por objetivo comparar os custos reais da qualidade 

para um determinado período com os custos orçados, medindo o progresso alcançado 

no período relativo a um nível planejado de progresso. Como os custos da qualidade 

são uma das formas de medir a qualidade, a meta pode ser expressa em unidades 

monetárias, estabelecidas e divididas para cada categoria dos custos da qualidade e 

para cada item de custo dentro da categoria. Conforme mostra a Tabela 4: 
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Tabela 4 - Relatório do desempenho interino da qualidade 

Produtos Jensen 
Relatório de Desempenho do Padrão Interino: Custos da Qualidade 

Para o ano encerrado em 31 de março de 2001. 
                                                           Custos Reais             Custos Orçados              Variação 
Custos de Prevenção 
     Treinamento na qualidade            $35.000 $30.000 $5.000 D 
     Engenharia de confiabilidade         80.000   80.000           0 
     Total de custos de prevenção      _________               ___________                 ________ 
                                                           $115.000                     $110.00                       $5.000 D 
 Custos de avaliação                          
      Inspeção de materiais                  $20.000                       $28.000                        $8.000 F 
     Aceitação do produto                     10.000                         15.000                        $5.000 F 
     Aceitação do processo                    38.000                        35.000                         $3.000 D 
     Total de custos de avaliação        __________          ___________                     ________ 
                                                           $68.000                     $78.000                     $10.000 F 
Custos de falhas internas  
     Sucata                                           $50.000                       $44.000                        $6.000 D 
     Retrabalho                                      35.000                         36.500                        $1.500 F 
     Total de custo de falhas internas _________              __________                   __________ 
                                                           $85.000                      $80.500                        $4.500 D 
Custos de falhas externas:                 
     Reclamações de clientes               $25.000                       $25.000 $        0 
     Garantias  25.000                         20.000 $5.000 D 
     Reparos 15.000                         17.500 $2.500 F 
Total de custos de falhas externas ________                ___________                __________ 
                                                           $65.000                      $62.500                         $2.500 D 
Total de custos da qualidade        _________               __________                ___________ 
                                                           $333.000                     $331.000                       $2.000 D 
Porcentagem de vendas em reais  _________   ____________                __________ 
                                                            11,89%                      11,82%                           0,07% D 
 

Fonte: Hansem e Mowen (2003, p. 531). 
 

b) Tendência de períodos múltiplos: Um relatório de tendência da qualidade de períodos 

múltiplos é um gráfico ou um diagrama, ao registrar os custos da qualidade como uma 

porcentagem das vendas contra o tempo, pode-se avaliar a tendência geral no 

programa da qualidade. Conforme Figura 2: 
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Figura 2 - Gráfico de tendência de períodos múltiplos: Categorias individuais de custos da 
qualidade. 
Fonte: Adaptado de Hansem e Mowen (2003, p. 533). 

 

c) Padrão de longo prazo: este tipo de relatório é utilizado para comparar os custos reais 

do período atual com os custos que seriam permitidos se o padrão de defeitos fossem 

zero. As variações são custos que não adicionam valor, com isso o relatório de 

desempenho de longo prazo é simplesmente uma variação do relatório de custos que 

adicionam valor e que não adicionam valor. Para se alcançar uma qualidade superior 

nem sempre se eliminará os custos de prevenção e avaliação, na realidade este custos 

poderão aumentar. A seguir a tabela 5 apresenta um modelo do relatório de 

desempenho da qualidade de longo prazo: 
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Tabela 5 - Relatório de desempenho da qualidade de longo prazo 

Produtos Jensen 
Relatório de Desempenho da Qualidade a Longo Prazo. 

Para o ano encerrado em 31 de março de 2001. 
                                                         Custos Reais        Custos Orçados               Variação 
Custos de Prevenção 
     Fixos: 
     Treinamento na qualidade               $35.000                    $15.000 $20.000 D 
     Engenharia de confiabilidade            80.000  40.000   40.000 D 
     Total de custos de prevenção         _________             ___________              ___________  
 $115.000                  $55.000                     $60.000 D 
 Custos de avaliação  
     Variáveis:                         
     Inspeção de materiais                      $20.000                    $5.000                         $15.000 D 
     Aceitação do produto                        10.000                              ---                         10.000 D 
     Aceitação do processo                      38.000                     10.000                           28.000 D 
     Total de custos de avaliação        __________            ___________                  _________  
                                                             $68.000         $15.000                     $53.000 D 
Custos de falhas internas 
     Variáveis:  
     Sucata                                              $50.000                    $        ---                       $50.000 D 
     Retrabalho  35.000      ---                         35.000 D 
     Total de custo de falhas internas   _________              __________                 __________ 
                                                             $85.000         $         ---                       $85.000 D 
Custos de falhas externas:  
     Fixos:              
     Reclamações de clientes $25.000                     $         ---                      $25.000 D   
     Variáveis: 
     Garantias  25.000            ---    25.000 D 
     Reparos 15.000       ---   15.000 D 
Total de custos de falhas externas _________                 _________                  __________ 
                                                             $65.000          $         0                        $65.000 D 
Total de custos da qualidade __________               _________                 ___________ 
                                                             $333.000                   $70.000                      $263.000 D 
Porcentagem de vendas em reais   __________      ____________               __________ 
                                                               11,89%  2,5%                           9,39% D 
 

Fonte: Hansem e Mowen (2003, p. 534). 

 

Este relatório tem por objetivo mostrar o quanto a empresa continua gastando 

demasiadamente dinheiro na qualidade por não fazer coisas certas da primeira vez. Com a 

melhoria da qualidade podem ser feitas economias ao ter menos colaboradores corrigindo os 

erros feitos inicialmente. Ao gastar menos dinheiro em defeitos, uma organização pode 

utilizar este dinheiro para expandir-se e empregar pessoas para apoiar tal expansão.  
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De acordo com Hansen e Mowen (2003, p. 536), os relatórios da qualidade auxiliam 

na análise de causas raízes, a análise do motivo real para problemas da qualidade. Quando 

uma organização percebe que os custos da prevenção sobem ao longo dos anos e os custos das 

falhas não diminuem, deve-se determinar o por quê; Por que os custos da prevenção não estão 

levando a um decréscimo das falhas ? As pessoas estão sendo treinadas? O treinamento é 

adequado? Depois de identificada a causa raiz, medidas podem ser tomadas para correção e 

alinhamento da qualidade. 



3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Collins e Hussey (2005, p. 61) salientam que o método é o caminho para se chegar a 

determinado resultado, objetivo ou fim, ressaltando que para um conhecimento ser 

considerado científico, ele deve emergir de operações mentais e técnicas que possibilitam a 

sua veracidade, podendo ser definida como a maneira global de tratar o processo de pesquisa, 

da base teórica até a coleta e análise de dados. 

Portanto, entende-se que uma pesquisa pode ser realizada de diferentes maneiras, 

percorrendo métodos, processos e técnicas que organizam o estudo sistematicamente. A 

sistematização do caminho a ser percorrido é o que se entende por método em pesquisa. 

Para Ruiz (2002, p. 48), o método de pesquisa é a realização concreta de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com conceitos metodologicamente 

científicos, abordando o problema de um estudo que é caracterizado pelo aspecto científico de 

uma pesquisa.  

 

3.1 MÉTODO ADOTADO: ESTUDO DE CASO 

 

Gil (2006, p. 54) afirma que o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa ampla e 

utiliza-se nas ciências biomédicas e sociais, este estudo é profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita um conhecimento amplo e detalhista. 

Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se pelo procedimento caracterizado como 

estudo de caso, que segundo Yin (2005, p. 32-33), é uma investigação empírica de um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real. Onde se pode utilizar o método 

estudo de caso quando objetiva-se passar por classes contextuais, confiando que estas 

poderiam ser altamente relacionadas ao fenômeno de estudo. 

O mesmo autor salienta que um projeto de pesquisa que contenha um método para 

estudo de caso envolva algumas fases distintas, tais como: a escolha do referencial teórico 

sobre o determinado tema que se pretende estudar, a seleção do caso e o desenvolvimento de 
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técnicas para a coleta de dados; a condução do estudo de caso com a coleta e análise de dados, 

interpretando os resultados. 

Gil (2006, p. 137) salienta que não existem etapas a serem seguidas no 

desenvolvimento de um estudo de caso, mas algumas destas podem ser seguidas na maioria 

das pesquisas definidas como estudo de caso, tais como: formulação do problema, definição 

da unidade-caso, determinação do número de casos, elaboração do protocolo, coleta de dados, 

avaliação e análise de dados e preparação do relatório.  

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo de caso foi aplicado em uma empresa de estruturas metálicas 

situada ao norte do Rio Grande do Sul. Atualmente, a empresa destaca-se no mercado pela 

aplicação de soluções diferenciadas de engenharia em edificações e componentes metálicos. 

Para um melhor desenvolvimento deste estudo de caso a empresa permitiu a abertura 

de informações para o autor que trabalha na empresa há mais de três anos no sistema de 

gestão da qualidade. Assim sendo, com a apresentação de tais dados, a empresa pode obter 

informações valiosas que irão auxiliar na tomada de decisões. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Gil (2006, p. 140) menciona que o processo de coleta de dados dentro do modelo de 

estudo de caso é mais complexo que outros modelos de pesquisa, isso acontece porque na 

maioria das pesquisas utiliza-se apenas uma técnica, embora outras técnicas possam ser 

utilizadas, para este estudo utiliza-se mais de uma técnica. 

Na opinião de Martins (2007, p. 57), os dados obtidos podem ser classificados em 

primários e secundários. Os dados primários são dados obtidos diretamente com o informante 

através de questionário e entrevista, enquanto que os dados secundários são aqueles coletados 

através de publicações de livros, cadastros e fichários exigindo identificação precisa da fonte. 

Para este estudo os dados coletados foram de caráter secundário. 
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Primeiramente desenvolveu-se uma revisão bibliográfica sobre o tema qualidade e os 

custos da qualidade, caracterizando os dados secundários deste estudo. Para um mapeamento 

e identificação dos processos de fabricação de estruturas metálicas, utilizou-se o macro 

fluxograma da qualidade conforme Anexo B, onde após analise pode-se melhorar o 

entendimento do fluxo produtivo e a definição de entradas e saídas entre os processos3, bem 

como quais os processos que mais participam na formação dos custos da qualidade. 

Os dados da empresa foram extraídos e apurados através de informações obtidas em 

relatórios já existentes na estrutura de documentação da empresa, em alguns casos foram 

levantados observando o processo conforme proposto na metodologia. Cabe ressaltar que 

todas as informações após coletadas foram apresentadas através de reuniões entre os setores 

envolvidos no processo, com o propósito de serem analisadas e aprovadas. 

Sendo que após realizada análise para classificação dos custos da qualidade na 

organização em estudo conforme proposto por Oakland (1994) no ítem 2.6.2 Avaliação dos 

Custos da Qualidade e identificado também no item 2.6.3 Classificação dos custos da 

qualidade, na qual a premissa foi a de identificar os elementos que compõem os custos da 

qualidade na empresa e classificá-los4, constatou-se que os custos das falhas internas dos itens 

degradação do produto e desvalorização do produto que englobam produtos vendidos com 

qualidade e preço inferior não se aplicam a empresa. 

Em seguida, foram considerados os registros gerados na produção, no sistema contábil 

e possíveis dados levantados especificamente para este estudo, o que caracteriza este estudo 

como baseado nos custos observáveis. 

Evidenciando também os custos das falhas externas onde não são calculados pela 

empresa os itens despesas e solicitações de garantia, bem como reclamações de clientes, 

responsabilidade civil, descontos devido a defeitos e insatisfação do cliente ou perda da 

imagem. Portanto os itens acima não estão presentes na formação dos custos da qualidade 

conforme proposto nos objetivos. 

A coleta dos dados para determinação do estudo levou em consideração dois fatores, o 

primeiro foi o período de estudo que corresponde aos meses de fevereiro e março do ano de 

                                                 
3 Esta ação atende ao primeiro objetivo específico (Mencionar e identificar os processos de fabricação de 
estruturas metálicas da empresa). 
4  Com isso atende-se ao segundo objetivo (Identificar os elementos que compõe os custos da qualidade e 
classificar estes custos na empresa). 
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2009, o fato de levar em conta a escolha do período de estudo das obras se deve ao estágio de 

fabricação onde elas se encontram, bem como a extensão do tempo de execução de uma obra, 

sendo que nesta ocasião não foi possível levantar o custo total da qualidade de uma obra 

desde o início até a conclusão do processo de comercialização de estruturas metálicas.  

Pode-se observar que o tempo médio de fabricação de uma obra é de 10 meses, desta 

forma o período estudado corresponde à área que está na cor vermelha e o tempo de execução 

da obra é representado pela área de cor amarela. A Figura 3 aperfeiçoa o entendimento da 

dimensão das obras levantadas para o estudo. 

Figura 3 – Cronograma de obras. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Com o objetivo de avaliar os custos da qualidade dentre os diferentes padrões de 

fabricação da empresa, determinou-se o segundo fator para coleta dos dados, onde foi definida 

a escolha de três obras distintas. Divididas em diferentes padrões de fabricação: I, II e III, 

onde o padrão de fabricação I é considerado o mais complexo, definido desta forma para 

garantir a customização de informações dentre os diferentes padrões de fabricação, as obras 

selecionadas para estudo foram: 

U
ni

da
de

 d
e 

M
ar

au
 

CLIENTE 
Ano 2008  Ano 2009 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

METSO 
PAPER                                     
UTC – 
CENPES                                     

ECOVAP                                     

TECHINT                                     

CANDIOTA                                     

ECOVAP II                                     

SBM - P57                                     

UTGCA                                     
CBC 
DEDINI                                     

DRATEC 
Engenharia                                     
IESA P55                                     
CENPES II                                     
SUAPE                                     
Brasfels P-
57                                     



 57 

a) Obra UTGCA - Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato de Caraguatatuba – 

Projeto de Desenvolvimento da Produção de Mexilhão, Uruguá e Tambaú , composto 

por pipe racks e prédios de processos, sendo tratado como padrão de fabricação I; 

b) Obra CBC – Dedini – Caldeiras compostas por colunas e vigas principais de perfis 

soldados e laminados, elevações, vigas de topo para caldeira e coberturas, 

representando o padrão de fabricação II; 

c) Obra Candiota – UTE – Usina termoelétrica composta por colunas e vigas metálicas, 

travamentos, elementos de ligação, pipe-racks, estruturas de acabamento, formando 

diversos prédios, considerada como padrão III de fabricação. 

Como o volume de obras é considerável para coleta destas informações, ou seja, 

aproximadamente 14 é o número de obras em andamento, foram escolhidas pelo autor três 

obras distintas, garantindo assim a customização de informações dentre os diferentes padrões 

de fabricação. 

Para cálculo dos custos de mão de obra foram utilizados os custos diretos e indiretos. 

Quando o produto decorre de uma apropriação de custo, este deve ser classificado como 

diretos e indiretos. 

Para Megliorini (2007, pag. 08 e 09), o custo direto é a apropriação de um custo ao 

produto relacionado com o que realmente este produto consumiu durante o processo de 

criação, já o custo indireto ocorre quando a apropriação dos custos é resultante por uma base 

de rateio. 

Wernke (2004, pag. 29), menciona que os custos diretos são claramente identificáveis 

com os produtos e serviços vendidos, este método considera os custos de produção e de 

comercialização como matéria-prima, mão de obra direta entre outros, considerando que os 

demais custos necessários para manter a empresa são considerados indiretos. 

Para o levantamento, quantificação e atribuição de valores aos componentes dos custos 

da qualidade, os modelos de relatórios mencionados no referencial teórico serviram de base 

para o armazenamento destas informações5. 

                                                 
5 Nesta etapa será atingido o terceiro objetivo (Quantificar os custos da qualidade na empresa). 
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Lembra Yin (2005, p. 109), que as evidências para um estudo de caso podem ser 

relacionadas com seis fontes: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação 

direta, observação participante e artefatos físicos. 

Para a realização deste estudo de caso, foram utilizadas três evidências para coletas 

dos dados sugeridas por Yin, como sendo: documentos, registros em arquivos e observação 

direta. Os principais documentos utilizados para a coleta de dados neste trabalho foram os 

procedimentos do SGQ, relatórios e registros, coletados em base de dados já existentes no 

sistema contábil, de custos e da qualidade da própria empresa. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Para esta fase, buscaram-se ferramentas para compilação dos dados coletados e 

tradução dos propósitos deste estudo de caso.  

“A análise dos dados e informações deverá visar a solução do problema de pesquisa 

proposto, respondendo os objetivos específicos, utilizando-se também para testar as hipóteses 

enunciadas” (MARTINS, 2007, p. 55). 

Marconi e Lakatos (2006, p. 169-170) afirmam que a análise de dados é a tentativa de 

evidenciar as relações existentes entre o fenômeno e outros fatores, enquanto que a 

interpretação é a atividade que procura dar um significado mais amplo as respostas, 

vinculando-as outros conhecimentos. 

Para Gil (2006, p. 125), as análises de dados envolvem diversos procedimentos, como: 

codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos, enquanto que a 

interpretação dos dados consiste em estabelecer a relação entre os resultados obtidos com 

outros já conhecidos, derivados de teorias ou estudos realizados anteriormente. 

Através dos dados coletados, foram analisadas e estratificadas através de planilhas 

eletrônicas desenvolvidas no MS-Excel, além de gráficos de Pareto e relatórios, as origens dos 

custos da qualidade para identificação dos fatores mais influentes na formação dos mesmos, 
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permitindo um gerenciamento ágil e objetivo das informações pautadas, sendo que estas 

serviram de base para tomada de decisões pela empresa, a respeito dos custos da qualidade6. 

A análise e interpretação dos dados foram realizados a partir dos demonstrativos a 

seguir, que representam a combinação das modalidades de custo da qualidade em relação às 

obras: 

a. análise dos custos totais da qualidade separados por obra; 

b. análise dos custos totais da qualidade unindo todas as obras; 

c. análise dos custos de avaliação calculados separadamente por obra; 

d. análise dos custos de prevenção avaliados apartadamente por obra; 

e. análise dos custos de falhas internas computados destacadamente por obra; 

f. análise do cálculo dos custos de falhas externas apartados por obra; 

g. análise representativa dos custos da qualidade sobre os custos totais de fabricação; 

h. análise dos custos das falhas internas sobre os custos totais de fabricação por obra; 

i. análise da variação entre os custos totais da qualidade sob a receita com vendas; 

j. análise dos custos da qualidade separados por obra, relacionado com a receita com 

vendas de cada obra; 

k. análise comparativa entre os custos da qualidade e o lucro operacional líquido; 

l. análise do custo com as falhas internas de cada obra sobre o lucro operacional 

líquido de cada obra. 

                                                 
6 Com esta ação atinge-se o quarto objetivo (Identificar os fatores que mais influenciam na formação dos custos 
da qualidade). 



4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo consiste primeiramente em caracterizar a empresa em análise, e 

posteriormente demonstrar os resultados, análise e apresentação dos dados na empresa 

referente ao período em estudo. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA EM ESTUDO 

 

Em 1975, no estado do Rio Grande do Sul, foi fundada a empresa em estudo. 

Produzindo inicialmente esquadrias e implementos agrícolas, em 1981, começou a fabricar 

estruturas metálicas. Logo a empresa assumiu lugar de destaque entre os fabricantes 

nacionais, iniciando a busca pela excelência de seus produtos e satisfação de seus clientes. 

Hoje a empresa em estudo projeta, desenvolve, fabrica e comercializa estruturas 

metálicas para edifícios de múltiplos andares, edifícios para processos, pavilhões industriais, 

pontes, torres, pipe-racks e plataformas offshore. 

É considerada uma das maiores empresas do Brasil neste segmento, destacando-se no 

mercado pela aplicação de soluções diferenciadas de engenharia em edificações e 

componentes metálicos, com tecnologia e qualidade superiores, sendo a primeira empresa no 

Brasil a ser certificada pela norma NBR ISO 9001 versão 2008. 

Com uma capacidade instalada de aproximadamente 4500 toneladas/mês, conta com 

mais de 700 colaboradores atuando nas unidades Industriais do Rio grande do Sul e de São 

Paulo. 

Onde através da sua missão oferece as melhores soluções em construções metálicas 

aos clientes, com tecnologia, qualidade, responsabilidade social e ambiental, e busca a 

excelência em tudo que faz. Que para o alcançe das metas acredita na aplicação de quatro 

valores, conforme abaixo: 

a) Compromisso com a integridade: Através da condução da empresa com alto grau de 

ética, honrando compromissos com clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e 
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governo, difundindo novos conceitos para a comunidade e remunerando 

adequadamente o capital investido; 

b) Padrão da mais alta qualidade: ser identificados por nossos clientes pela qualidade 

diferenciada de nossos produtos e serviços, obtida pela melhoria contínua dos 

processos e pelo reinvestimento do lucro na própria empresa; 

c) Trabalho em equipe: objetivando alcançar  o sucesso com uma administração 

participativa, valorizando e incentivando as pessoas e premiando-as com a 

participação nos resultados; 

d) Constante busca pela excelência: trabalhando para obter constantes melhorias e a 

busca contínua pela atualização tecnológica.  

Sendo assim através da missão, dos valores, juntamente com estratégias dirigidas pelo 

conselho de administração e diretorias, a empresa visa ser líder em entregar o escopo no prazo 

combinado, mantendo os clientes e acionistas satisfeitos, pessoas motivadas e preparadas, 

bem como os processos eficazes. 

 

4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Através de reuniões e análises com as áreas envolvidas no processo, foi definido um 

critério de apropriação, comumente conhecido como rateio, para composição dos valores 

atribuídos aos custos da qualidade, definido em função da empresa não possuir as 

informações separadas por obra. 

O critério de apropriação foi estabelecido por meio de uma regra de três, resultando 

em um percentual que foi calculado em relação ao valor de cada item dos custos da qualidade, 

conforme Tabela 6.  
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Tabela 6 – Critério de apropriação  

Ano 2009 

 Fevereiro Março 

Padrão de 

fabricação 
Obra Peso (KG) % Peso (KG) % 

I 

UTGCA - 

Unidade de 

Tratamento de 

Gás Monteiro 

Lobato de 

Caraguatatuba 

414.777 24,10% 287.878 13,83% 

II CBC – Dedini 274.590 15,96% 247.475 11,88% 

III Candiota – UTE 472.390 27,45% 752.920 31,17% 

Peso total (KG) 1.720.465 2.081.443 

Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Salienta-se que o conhecimento obtido ao mencionar e identificar os processos da 

empresa esclareceu definitivamente a interação entre os processos de fabricação de estruturas 

metálicas, contribuindo no apontamento dos elementos que compõem os custos da qualidade 

na empresa. Com isso, possibilitou-se verificar quais os setores com maior participação nos 

custos da qualidade, que foram o sistema de gestão da qualidade, manutenção, expedição e 

contratos. 

Sendo necessária a utilização de códigos para identificar separadamente os fatores que 

compunham cada um dos custos da qualidade, auxiliando no processo de coleta de dados para 

classificação e quantificação destes custos conforme proposto nos objetivos específicos. Onde 

a letra representa a classificação do custo da qualidade, o primeiro número representa o fator 

macro que compõem este custo e o segundo número determina o fator micro que compõem o 

custo da qualidade, ex: O código A1-1 corresponde aos custos de prevenção, fator macro é o 

atendimento aos requisitos de clientes e análise de contratos, e o fator micro é a mão-de-obra. 

Com isso se pode obter os custos da qualidade na empresa em estudo. 
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Neste processo de coleta de dados foi necessário em alguns casos a utilização do 

critério de apropriação, já em outros tiveram que ser elaboradas tabelas específicas. Os custos 

diretos e indiretos também contribuíram neste processo, para explicação do processo de 

identificação dos fatores que formas os custos da qualidade na empresa foi imprescindível a 

elaboração da Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Sistema para coleta de dados 

Código Descrição Apuração de valores 
Critério de 
apropriação 

Critérios utilizados 

Custo 
direto 

Custo 
indireto 

Direto e 
indireto 

Sistema 
de rateio 

Dados da 
empresa 

A1-1 Mão de obra 

Através de reuniões de análise 
crítica: realizadas 4 vezes ao mês, 
levando 4 horas cada reunião, 
totalizando 16 horas mensais. O 
custo utilizado foi o indireto de 4 
coordenadores, 1 gerente e 3 
analistas; encontrando o valor de R$ 
62.360,00 (extraído de relatório da 
empresa)  dividido por 220 horas 
tendo R$ 283,45 a hora, levando em 
conta que temos 16 horas de reunião 
mensal chegaremos a R$ 4.535,20 de 
gastos mensais com reuniões de 
análise crítica. 

Conforme 
tabela 6 

          

A1-2 
Elaboração de 
procedimentos 

Gastos com elaboração de 
procedimentos, extraído de relatórios 
da empresa. Fevereiro: R$ 2.700,00 
e Março: R$ 2.700,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

A1-3 
Corpos de 

prova e testes 
em laboratório 

Gastos com ensaios e testes em 
laboratórios, extraído de relatórios 
da empresa. Fevereiro: R$ 650,00 e 
Março: 500,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

A2-1 
Salário de 
inspetores 

Calculados através dos custos 
indiretos de mão de obra (R$ 
42.618,00 mensais). Porém foi 
acrescentado o custo com inspeção 
Petrobrás para obra UTGCA, sendo, 
Fevereiro: R$ 105.330,00 e Março: 
R$ 34.860,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

A2-2 
Material de 

inspeção 

Conforme relatório de gastos já 
existente na empresa, fevereiro: R$ 
1.490,00 e março R$ 1.733,00. 

Conforme 
tabela 6           

A2-3 Mão de obra 

Para cálculo da mão de obra de 6 
auxiliares de produção e 6 operados 
de máquinas foi utilizado o custo 
direto ( R$ 58,71 H/H x 12 x 220 
horas) e para o cálculo da mão de 
obra de 1 assistente da qualidade foi 
utilizado o custo indireto ( R$ 
1.650,00), totalizando mensalmente 
R$ 156.644,40. 
 

Conforme 
tabela 6 
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Código Descrição Apuração de valores 
Critério de 
apropriação 

Critérios utilizados 

Custo 
direto 

Custo 
indireto 

Direto e 
indireto 

Sistema 
de rateio 

Dados da 
empresa 

A3-1 
Gastos com 
gestão de 
melhorias 

Salário dos colaboradores do setor 
de Pesquisa e Desenvolvimento, 
através do custo indireto obteve-se 
mensalmente R$ 45.584,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

A4-1 
Relatório de 
programação 

de treinamento 

Obtido através do orçamento de 
gastos previstos com treinamento 
para 2009 junto à empresa, com 
um valor mensal de R$ 47.518,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

A4-2 
Treinamento 
externo não 
programado 

Conforme relatório de controle 
existente na empresa, obtendo um 
valor mensal de R$ 2.360,00.  

Conforme 
tabela 6 

          

A5-1 
Salário dos 

envolvidos no 
processo 

Calculado através do custo direto 
dos envolvidos nas alterações de 
projetos vindos de clientes, com 
um custo de R$ 46,43 H/H, sendo 
que não foram retrabalhados 
projetos da obra Candiota, somente 
das obras Dedini que em fevereiro: 
0 horas e março 50 horas (R$ 
2.321,50) e a obra UTGCA, em 
fevereiro: 213 horas (R$ 9.889,60) 
e março: 0 horas. 

NA 

          

A6-1 
Todos os 

gastos com 
SGQ 

Coletado através do relatório de 
gastos do sistema de gestão da 
qualidade, subtraindo deste 
relatório os gastos com inspetores, 
obtendo em fevereiro R$ 
32.100,00 e março R$ 28.100,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

B1-1 
Recebimento 
de MP e MS 

Ocorreu através dos custos 
indiretos de 7 auxiliares entre 
almoxarifado e materiais, 
totalizando em fevereiro: R$ 
10.977,00 e março: R$ 10.977,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

B1-2 
Recebimento 
de projeto de 

terceiros 

Através do custo direto da mão de 
obra da engenharia (R$ 52,50 H/H 
x 110 horas) sendo que somente 
foi contabilizado para a obra 
Dedini resultando em R$ 5.775,00 
mensais. 

NA 

          

B1-3 

Recebimento 
de peças de 
terceiros no 

jato 

Obtido através dos custos diretos 
com mão de obra de 1 operador de 
jato (R$ 58,71 H/H), considerando 
57,23 horas de trabalho pra esta 
atividade por mês, totalizando 
mensalmente R$ 3.360,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

B2-1 Mão de obra 

Conforme custo da mão de obra 
indireta de 16 líderes de processo, 
obtendo mensalmente R$ 
60.470,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

Continuação 
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Código Descrição Apuração de valores 
Critérios de 
apropriação 

 
Critérios utilizados 

Custo 
direto 

Custo 
indireto 

Direto e 
indireto 

Sistema 
de rateio 

Dados 
da 

empresa 

B3-1 

Gastos com 
inspeção em 
fornecedores 
de fabricação 

Por meio do custo indireto obtido 
através do salário da equipe de 
planejamento de terceirização, 
resultando em R$ 37.233,00 
mensais. 

Conforme 
tabela 6 

          

B4-1 
Auditorias 
externas 

Foram somados os gastos com 
auditorias externas de 2008 e 
dividido por 12 meses, resultando 
em R$ 772,50 mensais. 

Conforme 
tabela 6 

          

B4-2 
Auditorias 

internas 

Utilizado o custo indireto – feito 
uma média entre os salários dos 
auditores, dividido por 220 horas 
trabalhadas, onde esta valor foi 
multiplicado por 2 (tempo médio 
de execução de uma auditoria), 
após multiplicado por  14 (número 
de auditores), sendo que temos 4 
auditorias anuais , multiplicamos 
por 4 e dividimos por  12 meses, 
obtendo um gasto mensal de R$ 
1.423,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

B5-1 
Equipamentos 
de medição e 

ensaio 

Conforme relatório existente na 
empresa, obtendo como resultado 
mensal o valor de R$ 2.100,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

B5-2 
Manutenção de 

máquinas 

Os dados foram coletados através 
do relatório de manutenção 
corretiva junto à empresa, obtendo 
em fevereiro R$ 97.890,24 e 
março R$ 126.082,09. 

Conforme 
tabela 6 

          

C1 
Retrabalho e 

reparo 

Extraído do relatório de custos da 
má qualidade, já levantados pela 
empresa, separados da seguinte 
forma: Dedini em fevereiro R$ 
11.700,00 e março 10.765,00, 
Candiota em fevereiro R$ 2.877,00 
e março R$ 1.800,00 e UTGCA 
em fevereiro R$ 2.524,00 e março 
R$7.736,00. 

NA 

          

C2 
Sucata na 

empresa e no 
fornecedor 

Obtido através de um relatório da 
empresa, sendo em fevereiro R$ 
26.031,90 e março: R$ 19.143,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

C3 
Reinspeção no 

processo Conforme tabela 8. NA 
          

C4 
Mudança de 

projeto / 
desperdício 

Conforme tabela 9. NA 
          

Continuação 



 66 

Código Descrição Apuração de valores 
Critérios de 
apropriação 

 
Critérios utilizados 

Custo 
direto 

Custo 
indireto 

Direto e 
indireto 

Sistema 
de rateio 

Dados 
da 

empresa 

C5 
Conferência na 

expedição 

Utilizado custo direto da mão de 
obra (R$56,04 H/H) de 4 
conferentes onde multiplicado por 
220 horas, chegou-se a um valor 
mensal de R$ 49.315,20. 

Conforme 
tabela 6 

          

C6 
Análise de 

falhas 

Ocorreu através do cálculo de 5% 
dos gastos com sistema de gestão 
da qualidade. Obtendo um valor 
mensal de R$ 2.866,00. 

Conforme 
tabela 6 

          

D1 
Reparo e 

serviço no 
campo 

Conforme relatório de controle da 
empresa. Os gastos foram: Obra 
Dedini em fevereiro R$ 0,00 e 
março R$ 0,00. Para obra Candiota 
em fevereiro R$1.250,00 e março 
R$ 1.250,00. Na obra UTGCA em 
fevereiro R$ 89.439,12 e março R$ 
89.439,12. 

NA 

          

D2 
Vendas 
perdidas Conforme tabela10. 

Conforme 
tabela 6 

          

D3 
Devoluções de 

clientes 

Através do relatório de gastos da 
empresa, obtendo para obra Dedini 
em fevereiro R$ 5.300,00 e março 
R$ 5.300,00, para obra Candiota 
em fevereiro R$ 0,00 e março R$ 
0,00 e na obra UTGCA em 
fevereiro R$ 34.250,00 e março R$ 
34.250,00. 

NA 

          

Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Na formação dos valores para identificação dos custos das falhas internas com 

reinspeção no processo representado pelo código C3 da tabela acima, o cálculo empregado foi 

através do número de registro de não conformidade gerado por obra durante o período de 

estudo, com exceção do setor de engenharia. Utilizando o tempo médio de reinspeção por não 

conformidade de 0,5 horas, multiplicou-se pelo custo direto da hora homem do inspetor R$ 

52,20, conforme Tabela 8. 

 

 

 
 

Continuação 
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Tabela 8 – Reinspeção no processo 

Obra RNC 
Tempo médio de 

reinspeção 
Custo da H/H 

Custo do 
retrabalho 

UTGCA 9 

0,5 horas 52,2 

R$      
234,90  

Dedini 20 
R$      
522,00 

Candiota 15 
R$      
391,50 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

 Para compor os valores do custo de falha interna com mudança de projeto / 

desperdício representado pelo código C4 da tabela 7, foram calculados através os números de 

não conformidade gerados por obra referente ao setor de engenharia conforme período em 

estudo. Utilizando o tempo médio de reinspeção por não conformidade de 0,5 horas, 

multiplicando pelo custo direto da hora homem da engenharia de R$46,43, representados 

conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Mudança de projeto / desperdício 

Obra RNC 
Tempo médio 
de reinspeção 

Custo da 
H/H 

Custo do 
retrabalho 

UTGCA 1 
0,5 horas 46,43 

R$           46,43 
Dedini 8 R$         185,65  
Candiota 1 R$           23,20 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Para formação dos custos de falhas externas com vendas perdidas utilizou-se os gastos 

com salários do comercial como custo indireto, o cálculo empregado foi o da mão de obra do 

comercial, conforme percentual de obras orçadas x realizadas. Com um total de 105 obras 

orçadas sendo que destas foram efetuadas em fevereiro 2 e março 8 obras. Atribuindo 99,1 % 

do salário ao mês de fevereiro e 91,5 % do salário contabilizado em março, conforme Tabela 

10. 
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Tabela 10 – Vendas perdidas  

Total de obras orçadas 
Efetuadas 
em fev. 

Efetuadas 
em março 

% do salário 
de fev. 

% do salário de 
março 

105 2 8 99,1 91,5 
Valor de fevereiro Valor de março 

R$ 31.891,50 R$ 41.787,40 

Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

  

4.3 APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 

Este capítulo resume-se especificamente na apresentação de dados conforme proposto 

nos objetivos específicos e na metodologia, com o escopo de identificar e quantificar os 

custos da qualidade na empresa, bem como identificar os fatores que contribuem para 

formação dos mesmos, elaborou-se a Figura 4. 

Levando em consideração o período de estudo e a escolha de três obras específicas 

para estudo, podendo quantificar os custos da qualidade, verificando qual o fator que mais 

contribui para formação destes. 
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Figura 4 – Custos da qualidade das obras. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 
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Com o objetivo de demonstrar a formação de cada custo da qualidade na empresa e o 

quanto em percentual é formado por cada tipo de custo referente as três obras em estudo, 

instituiu-se a Figura 5. 

 

Figura 5 – Custos da qualidade em percentual. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Conforme Figura 5 os custos de prevenção compõem 42% dos custos da qualidade 

representando R$ 568.583,39 seguido por 26% dos custos com falhas externas que 

representam R$ 351.862,44. 

 

4.4 ESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DA QUALIDADE 

 

Fundamentado no levantamento de dados realizados no sistema contábil e no sistema 

de gestão da qualidade da empresa, através da utilização de diagramas de Pareto foi possível 

identificar quais os fatores que mais contribuem para formação dos custos da qualidade na 

empresa. 

Através de diagramas de Pareto foram identificadas por importância as categorias dos 

custos da qualidade, onde se pode concluir através da Figura 6 que os custos de prevenção e 
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de falhas internas correspondem respectivamente a 42% e a 26% dos custos totais da 

qualidade 

 

Figura 6 – Pareto dos custos da qualidade. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Com o objetivo de identificar os elementos que compõem os custos da qualidade de 

cada elemento elaborou-se a Figura 7, que apresenta um Pareto dos custos de prevenção. 

Onde se pode observar que um dos fatores mais influentes na formação dos custos com 

prevenção são os gastos com inspeção, auto-inspeção e controle estatístico do processo 

representando 70% do total de fatores que formam os custos de prevenção seguidos de 

revisões e alterações de projetos que representa 11% dos custos. 
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Figura 7 – Pareto dos custos de prevenção. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

É importante ressaltar que estes custos existem porque a qualidade está presente, mas 

deve ser dada atenção a diferença entre os fatores auto-inspeção, inspeção e CEP, pois os 

mesmos representam mais do que a metade na formação dos custos de prevenção. 

Para formação dos custos de avaliação conforme Figura 8 os fatores que mais 

contribuem são equipamentos de medição e manutenção com 48% do total do custo de 

avaliação e a supervisão para aceitação do produto representando 26% deste custo. 

 

Figura 8 – Pareto dos custos de avaliação. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 
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Na composição dos custos de falhas internas conforme Figura 9, os itens que mais 

contribuem são conferência na expedição com 46% do total dos custos das falhas internas 

seguido do retrabalho e reparo que representa 29% destes custos, salvo que os custos obtidos 

com a conferência na expedição são custos para evitar que ocorram falhas externas, ao 

contrário dos custos com retrabalho e reparo que são contabilizados especificamente aos erros 

registrados nos processos internos. 

 

Figura 9 – Pareto dos custos de falhas internas. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Na composição dos custos de falhas internas conforme Figura 10, os itens que mais 

contribuem na formação dos mesmos são o reparo e serviço no campo com 52% e vendas 

perdidas com 26%, sabendo que este retrabalho e serviço no campo gera insatisfação do 

cliente e perda da imagem, itens estes que não puderam ser identificados na empresa. 
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Figura 10 – Pareto dos custos de falhas externas. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Para um melhor entendimento do leitor no quesito custos da qualidade estratificados 

por obra foram elaboradas as figuras 11, 12, 13 e 14. 

A Figura 11 apresenta a análise dos custos de prevenção separados por obra, pode-se 

observar que houve um aumento nos custos da obra UTGCA de mais de 70% no mês de 

fevereiro comparado à média dos custos do período. Para tanto os custos com prevenção da 

obra UTGCA em fevereiro chegam a ser 47% superiores se comparados aos custos da obra 

Dedini. Sendo assim deve-se dar atenção especial ao fator que mais contribui para formação 

do custo de prevenção de todas as obras nos meses de fevereiro e março que é Inspeção, auto-

inspeção e CEP, presente na obra UTGCA em 55% do custo total de prevenção das obras. 
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Figura 11 – Custos de Prevenção. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

A Figura 12 representa uma análise dos custos de avaliação separados por obra. 

Pode-se observar que há um aumento no mês de fevereiro do custo de avaliação da obra 

Candiota em mais de 17% em relação a média do custo no mês, sendo mais de 57% de 

aumento no mês de março. Isto ocorreu, pois o fator mais influente na formação deste custo 

nas três obras foram os equipamentos de medição e manutenção que na obra Candiota 

correspondem a 48% do custo total com avaliação das obras. 

 

 

Figura 12 – Custos de Avaliação. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 
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A Figura 13 mostra que existe um equilíbrio dos custos de falhas internas entre os 

meses de fevereiro e março. Sendo que pode-se observar que o fator que influenciou na 

formação destes custos na obra UTGCA foi a conferência na expedição, da obra Dedini foi 

retrabalho e reparo representando 48% do custo total das obras, seguido da conferência na 

expedição da obra Candiota. 

 

Figura 13 – Custos de falhas internas. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Através da Figura 14 se pode verificar que os custos das falhas externas da obra 

UTGCA nos meses de fevereiro e março são respectivamente 135% e 133% maiores em 

relação à média entre o período estudado. Sendo assim o fator que mais influenciou na 

formação deste custo na obra UTGCA foi reparo e serviço no campo representando 65% do 

custo total com falha externa da obra. 
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Figura 14 – Custos de falhas externas. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Vale ressaltar que os custos da qualidade identificados no cliente refletem 

diretamente na satisfação do mesmo bem como na imagem que a empresa transmite sob a 

percepção externa. 

 

4.5 CUSTOS DA QUALIDADE X MEDIDAS DE DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

Este capítulo resume-se a comparação dos relatórios de custos da qualidade com 

fatores financeiros como custos de fabricação, receitas com vendas e lucro operacional líquido 

possibilitando comparar o quanto os custos da qualidade impactam na obtenção de resultados 

da empresa. 

 

4.5.1 Custos da qualidade x Custos de fabricação 

 

Através da coleta de dados realizada foi possível estruturar relatórios de custos da 

qualidade e das falhas internas, bem como uma tabela que demonstra a formação dos custos 
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de fabricação, possibilitando verificar o quanto estes custos representam se comparados aos 

custos de fabricação.  

Para demonstrar a composição do custo total de fabricação e de cada obra, foi 

elaborada a Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Custo de fabricação por obra 

Período 

Obras 

Fevereiro Março 
Custo 

médio de 
fabricação 

por KG 

Peso 
produzido 

(KG) 

Custo total 
de fabricação 
(R$1.000,00) 

Custo 
médio de 
fabricação 

por KG 

Peso 
produzido 

(KG) 

Custo total 
de fabricação 
(R$1.000,00) 

UTGCA R$ 4,02 414.777 1.667,40 R$ 4,02 287.878 1.157,27 
CBC - 
Dedini 

R$ 5,74 274.590 1.576,14 R$ 5,74 247.475 1.420,50 

Candiota R$ 4,65 472.390 2.196,61 R$ 4,65 752.920 3.501,08 

Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Conforme proposto na metodologia, a Figura 15 apresenta o quanto os custos da 

qualidade representam se comparados aos custos de fabricação das três obras em estudo. 

Onde se pode observar uma redução entre os custos da qualidade no mês de março em relação 

a fevereiro, sendo que com o custo de fabricação houve um aumento em torno de 25 % em 

março relativo a fevereiro. Pode-se observar também que apesar de ocorrer um aumento dos 

custos de fabricação em março, os custos da qualidade sofrem uma pequena redução, 

comprovando assim que a empresa não possui controle sobre os mesmos. 
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Figura 15 – Custos da qualidade x Custo de fabricação. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

A metodologia propõe que sejam estabelecidas comparações entre os custos das falhas 

internas com os custos de fabricação, para isso foram elaboradas as Figuras 16, 17 e 18. 

De acordo com a Figura 16 os custos de fabricação em março reduziram em torno de 

30% relacionado a fevereiro, em contrapartida o custo com as falhas internas em março 

aumentaram 17% comparados a fevereiro. 

 

 

Figura 16 – Custo das falhas internas – UTGCA x Custo de fabricação – UTGCA. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 
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 Analisando a Figura 17 pode-se observar que o custo com as falhas internas reduziram 

10 % no período de fevereiro a março, acompanhando esta redução os custos de fabricação 

ficaram 20% a baixo no mês de março. 

 

Figura 17 – Custo das falhas internas – DEDINI x Custo de fabricação – DEDINI. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

De acordo com a Figura 18 os custos de fabricação elevaram-se em torno de 59% no 

mês de março, onde a redução do custo com as falhas internas foi pouco perceptível. 

 

 

Figura 18 – Custo das falhas internas – CANDIOTA x Custo de fabricação – CANDIOTA. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 
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4.5.2 Custos da qualidade x Receita com vendas 

 

Este capítulo apresenta os custos da qualidade comparados à receita com vendas, com 

o objetivo de demonstrar o quanto importante é o controle destes custos. Para elaboração da 

Figura 19 foi necessário identificar a receita com vendas das obras em estudo, para isso foi 

elaborada a Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Receita com vendas 

Período 
 
 

Obra 

Fevereiro Março 
Preço de 

venda 
por KG 

sem 
impostos 

Peso 
produzido 

(KG) 

Receita com 
vendas 

(R$1.000,00) 

Preço de 
venda por 
KG sem 
impostos 

Peso 
produzido 

(KG) 

Receita com 
vendas 

(R$1.000,00) 

UTGCA R$ 5,18 414.777 2.148,54 R$ 5,18 287.878 1.491,20 
CBC – 
Dedini 

R$ 5,95 274.590 1.633,81 R$ 5,95 247.475 1.472,47 

Candiota R$ 4,91 472.390 2.319,43 R$ 4,91 752.920 3.696,83 

Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Conforme mencionado no referencial teórico e proposto pelos autores Hansen e 

Mowen (2003, p. 512) o nível ótimo de qualidade deveria ser de aproximadamente 2% a 4% 

das vendas. Onde os custos da qualidade em relação a receita com vendas no mês de fevereiro 

representa 12,99% e no mês de março 9,06%. Pode-se evidenciar através da Figura 19. 
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Custos da qualidade x Receita com vendas
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Figura 19 – Custos da qualidade x Receita com vendas. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Segundo análise da Figura 19, fazendo referência as três obras em estudo, se pode 

concluir que é de extrema importância que os custos da qualidade sejam medidos na empresa, 

pois neste momento de crise econômica o somatório do esforço focado aos custos, está em 

constante debate, mas como ninguém sabe até agora a extensão do problema, para as 

organizações resta apenas tomar ações que venham a controlar o dimensionamento destes 

custos em uma melhor proporção. 

Por isso é necessário possuir uma estratégia de posicionamento esperando que esta 

oscilação no mercado se estabilize. Com isso, o controle dos custos da qualidade ganha mais 

importância e requer uma maior atenção, onde a empresa tem a necessidade de rever com 

maior foco o controle destes custos. 

Com o objetivo de demonstrar o percentual que os custos da qualidade específicos de 

cada obra relacionados ao valor da receita com vendas nomeadamente por obra representam 

na empresa, foram elaboradas as Figuras 20, 21 e 22. 

A análise realizada de acordo com a Figura 20 demonstra que os custos da qualidade 

no mês de fevereiro estão acima do proposto pelos autores, podemos evidenciar que existe 

uma proporção entre a receita com vendas e os custos da qualidade, onde houve uma redução 

de 31% na receita com vendas no mês de março comparado a fevereiro, onde os custos da 

qualidade reduziram em torno de 36%. 
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Figura 20 – Custos da qualidade – UTGCA x Receita com vendas – UTGCA. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Através da Figura 21 percebe-se que houve uma redução de 10% da receita com 

vendas de fevereiro para maio onde os custos da qualidade referente ao mesmo período 

reduziram 19%. 

 

Custos da qualidade - DEDINI x Receita com vendas - 
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Figura 21 – Custos da qualidade – DEDINI x Receita com vendas – DEDINI. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 
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A Figura 22 apresenta um aumento na proporção dos custos da qualidade em relação à 

receita com vendas referente a fevereiro de 15% em relação a maio, em contrapartida houve 

um aumento da receita com vendas no mês de março de 60% e uma redução nos custos da 

qualidade referente ao mês de fevereiro de 28%. 
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Figura 22 – Custos da qualidade – CANDIOTA x Receita com vendas – CANDIOTA. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

4.5.3 Custos da qualidade x Lucro operacional líquido 

 

Este capítulo foi elaborado com o objetivo de realizar uma comparação entre os custos 

da qualidade e o custo com as falhas internas com o lucro operacional líquido, para isso foi 

necessário construir a Tabela 13 para demonstrar o Lucro operacional líquido total e por obra. 
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Tabela 13 – Lucro operacional líquido 

Período 

Obras 

Fevereiro Março 
Lucro 

operacional 
líquido total 
(R$1.000,00) 

Lucro operacional 
líquido da obra 
(R$1.000,00) 

Lucro 
operacional 
líquido total 
(R$1.000,00) 

Lucro operacional líquido 
da obra (R$1.000,00) 

UTGCA 

837,61 

376,7 

822,10 

221,8 
CBC - 
Dedini 

88,67 7 

Candiota 372,24 593,30 

Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Com o objetivo de demonstrar qual o impacto financeiro que os custos da qualidade 

geram na empresa, foram construídas as Figuras 23, 24, 25 e 26. 

Conforme análise da Figura 23, no mês de fevereiro os custos da qualidade chegaram 

a 94,64% do lucro operacional líquido das obras em estudo na empresa, sendo que houve uma 

redução no mês seguinte passando a representar 73,42% deste lucro. 
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Figura 23 – Custos da qualidade x Lucro operacional líquido. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 
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Percebe-se que se os custos da qualidade da empresa forem reduzidos em 7% ficando 

assim dentro do nível máximo sugerido pelos autores, isto resultaria em um aumento de R$ 

55.848,80 no lucro operacional líquido no mês de fevereiro e R$ 42.249,27 no mês de março. 

Lembrando que além de aumentar a lucratividade da empresa ter-se-ia uma melhora 

considerável na satisfação do cliente, pois reduzindo os custos com falhas internas e externas 

estaríamos diminuindo o Lead time de fabricação que contribuiria positivamente no 

atendimento ao prazo de entrega. Colaborando diretamente no objetivo da empresa em ser 

líder em entregar o escopo no prazo combinado. 

Através da Figura 24 percebe-se um pequeno aumento dos custos das falhas internas 

no mês de março em relação ao lucro operacional líquido. 
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Figura 24 – Custo das falhas internas – UTGCA x Lucro operacional líquido – UTGCA. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Conforme Figura 25 se pode perceber que no mês de fevereiro as falhas internas 

representam quase 28% do lucro operacional líquido, sendo que no mês de março os custos 

pelas falhas internas ultrapassaram mais do que o dobro do lucro operacional líquido, onde 

este fator se deve a baixa lucratividade da obra no mês de março. 
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Custo das falhas internas - DEDINI x Lucro operacional 

líquido - DEDINI
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Figura 25 – Custo das falhas internas – DEDINI x Lucro operacional líquido – DEDINI. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 

 

Através da Figura 26 pode-se observar que os custos com falhas internas em março 

sofrem uma pequena redução quando comparados a fevereiro, em contrapartida o lucro 

operacional líquido em março sofre um aumento de 59,40% se comparado com o mês 

anterior. Estes dados evidenciam a falta de controle dos custos com falhas internas na 

empresa. 
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Figura 26 – Custo das falhas internas – CANDIOTA x Lucro operacional líquido – CANDIOTA. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2009). 
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Conclui-se que os custos da qualidade impactam de forma significante sobre as 

medidas de desempenho financeiras da empresa, sendo assim é importante que os custos da 

qualidade sejam controlados. Na medida em que este processo evoluir, estes custos devem ser 

projetados juntamente com o planejamento orçamentário da empresa, para que as metas 

possam ser determinadas e cumpridas, objetivando um controle dos custos da qualidade. 

O aporte deste controle nos custos da qualidade contribuirá absolutamente na 

otimização dos processos internos bem como o mantimento das pessoas motivadas e 

preparadas, resultando no aumento da satisfação das partes interessadas e como conseqüência 

um maior retorno do capital investido impactando diretamente na lucratividade para a 

empresa. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as conclusões e recomendações que a avaliação 

dos custos da qualidade proporcionou através da fundamentação teórica e da aplicação prática 

do método de pesquisa na empresa.  

A empresa estudada não apresentava um método para definição e análise dos custos da 

qualidade. As atividades relacionadas com o sistema de gestão da qualidade e as decisões 

tomadas eram baseadas no sistema gerencial de cada gestor. 

O desenvolvimento da proposta de estudo na empresa contribuiu de forma 

significativa na construção de relatórios dos custos da qualidade, que permitiram a 

identificação dos principais fatores que contribuem para formação dos mesmos, onde através 

da tomada de ações poderá permitir uma melhora no gerenciamento de objetivos do sistema 

de gestão da qualidade seguido pela empresa. 

Com o propósito de alcançar o objetivo geral proposto de diagnosticar os custos da 

qualidade, identificando a participação dos mesmos na formação do custo total do processo de 

fabricação de estruturas metálicas da empresa em estudo, apresentaram-se os seguintes 

objetivos específicos: 

a. mencionar e identificar os processos de fabricação de estruturas metálicas da empresa;  

b. identificar os elementos que compõem os custos da qualidade e classificar estes custos 

na empresa; 

c. quantificar os custos da qualidade na empresa; 

d. identificar os fatores que mais influenciam na formação dos custos da qualidade. 

Por meio do macro fluxograma da qualidade conforme Anexo B, se pode identificar a 

interação entre os processos, bem como melhorando o entendimento do fluxo produtivo e a 

participação dos processos na formação dos custos da qualidade. 

Onde para identificar os elementos dos custos da qualidade e classificá-los, foram 

utilizadas as propostas dos autores conforme item 2.6.2 e 2.6.3 deste estudo, onde para coleta 

dos dados realizada, foram angariadas informações da estrutura de custos e contábil da 

empresa, com o auxílio de critérios de apropriação, podendo assim estruturar relatórios. 
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Através de análises de Pareto e planilhas do Microsoft Excel foi possível realizar a 

identificação dos fatores mais presentes na formação dos custos da qualidade. Dentre eles as 

que mais tiveram participação foram as atividades de auto-inspeção, inspeção e controle 

estatístico do processo correspondem a 70% dos fatores que contribuem para formação dos 

custos de prevenção na empresa. Já as atividades de manutenção e os gastos com 

equipamentos de medição, correspondem a 48% dos fatores que formam os custos de 

avaliação. As atividades de conferência na expedição correspondem a 46% em relação aos 

fatores que compõem os custos de falhas internas. Por fim os gastos com reparo e serviço no 

campo correspondem a 52% dos fatores que contribuem na formação dos custos com falhas 

externas.  e compará-los as medidas de desempenho financeiro, contribuindo no 

gerenciamento de informações para tomada de decisões da empresa. 

Com a finalidade de oferecer informações que auxiliassem a empresa na tomada de 

decisões, contribuindo assim no alcance dos objetivos das partes interessadas, foram 

compilados dados, onde a obra UTGCA destacou-se dentre as outras obras em estudo nos 

custos de prevenção chegando a ser 47% maior que os custos de prevenção obra DEDINI, 

bem como no custo com as falhas externas da obra UTGCA que corresponderam entre os 

meses de fevereiro e março a 135% e 133% maiores em relação a média das outras obras em 

estudo. 

Portanto se pode identificar dentro dos mais variados padrões de fabricação o impacto 

que os custos da qualidade causam nos resultados da empresa, sendo assim os custos da 

qualidade foram comparados aos custos de fabricação, à receita com vendas e ao lucro 

operacional líquido. Onde se percebeu que os custos de qualidade correspondem em média a 

12% se comparados aos custos de fabricação. Entre um comparativo realizado com o lucro 

operacional líquido, os custos da qualidade chegaram a corresponder a 94,64%.   

Como resultado da formação desta estrutura, percebe-se que os custos da qualidade na 

empresa oscilam independente dos resultados que a empresa apresenta. Onde se pode 

evidenciar através de um comparativo dos custos da qualidade que representaram em 

fevereiro quase 13% da receita com vendas e em março mais de 9%, apesar desta redução dos 

custos da qualidade a receita com venda obteve um aumento de 10%. 

Deste modo conclui-se que existe a possibilidade de que estes custos apresentem 

resultados positivos à empresa se controlados, especialmente com relação aos custos de falhas 
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internas, que podem apresentar reduções mesmo que de primeira instância incida sobre um 

aumento nos custos de prevenção e avaliação. 

É de extrema importância que a empresa adote este sistema de controle dos custos da 

qualidade, pois assim poderá controlar com mais facilidade as falhas que ocorrem nos 

processos, permitindo que sejam eliminadas antes mesmo de serem enviadas aos clientes, 

evitando assim a insatisfação e a perda da imagem perante os mesmos. 

O lado positivo do aumento dos custos de prevenção e avaliação é a redução de custos 

de falhas internas, como os retrabalhos gerados pela desconformidade do produto e o atraso 

que este retrabalho gera no atendimento dos prazos de entrega. Dentre os custos com falhas 

externas temos os retrabalhos no campo, que além de impactarem negativamente no resultado 

financeiro da empresa acabam por gerar insatisfação do cliente. 

Cabe ressaltar que alguns fatores que formam os custos com falhas externas não 

puderam ser identificados pela empresa, como as despesas e solicitações de garantia, 

reclamações de clientes, responsabilidade civil e perda da imagem. 

Somente o sistema de custos da qualidade apresentado, não garante retorno financeiro 

e nem a solução de problemas, necessitando de planos de ações, envolvimento da alta 

administração, dos níveis gerenciais, técnicos e operacionais, bem como das ferramentas da 

qualidade para análise e solução de problemas. 

Para o autor deste estudo, foram variadas as contribuições teóricas e práticas que a 

avaliação e identificação dos custos da qualidade proporcionaram para o seu desenvolvimento 

profissional, onde esta ferramenta de análise coleta informações cruciais que servem de base 

para tomada de decisões da organização e que resultam em diferencial competitivo frente à 

concorrência. 

Com a competição acirrada entre as empresas do segmento de fabricação de estruturas 

metálicas, o diferencial competitivo que determina a vantagem no momento de fechar 

contrato com o cliente é o preço. Sabe-se que o fator para formação do preço de venda de uma 

obra na empresa em estudo é o comparativo realizado com os custos de fabricação de obras 

anteriores. 

A fim de garantir a sobrevivência no mercado de estruturas metálicas, a empresa em 

estudo necessita possuir um sistema avançado de controle dos custos da qualidade, garantindo 

assim a apresentação de preços competitivos aos clientes. 
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Como a meta nas empresas é a de trabalhar com a minimização de recursos e a 

maximização dos resultados, o consumo eficiente dos recursos bem como o controle dos 

custos da qualidade, representados pela redução dos custos das falhas internas e externas 

aliado ao melhoramento contínuo dos processos, são fatores que auxiliarão na sobrevivência e 

no aumento da lucratividade da empresa. Sendo assim, a eficiência na tomada de ações 

proveniente da análise do sistema de custos da qualidade, determinarão o sucesso ou não dos 

resultados da empresa. 

Para estudo futuro e integrante fica o desafio de identificar a formação dos custos de 

segurança e saúde, meio ambiente e responsabilidade social, bem como os fatores que mais 

influenciam na formação dos mesmos para com o cumprimento dos objetivos e melhoria da 

eficácia do sistema de gestão integrada (SGI) que estão em fase de implantação na empresa 

em estudo. 



6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Considerando o período e as obras utilizadas para o levantamento de dados, o presente 

trabalho registra apenas uma parte das situações que compõem os custos da qualidade na 

empresa em estudo. Desta forma, os valores apresentados, bem como as proporções das 

diferentes categorias de custo da qualidade limitaram-se a escolha de algumas obras e de um 

determinado período para o estudo. 

Para um diagnóstico mais abrangente da composição dos custos da qualidade, sugere-

se que seja realizado um acompanhamento de todas as obras realizadas em um determinado 

período, de forma que se consiga contabilizar todos os valores envolvidos no processo e 

também contemplar todas as etapas das obras avaliadas conforme apresentado na Figura 3
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ANEXO A - SÍNTESE DO MOVIMENTO BRASILEIRO PELA QUALIDADE 

Fonte: BARÇANTE (1998, p. 17). 

ANO EVENTO 
1876 Criado o Instituto Nacional de Pesos e medidas – INPM, RJ. 
1922 Criado o Instituto Nacional de Tecnologia – INT, RJ. 
1930 Criado o Instituto de Pesquisa Tecnológica – IPT,SP. 
1940 Criada a Associação Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT em 28/09/1940, RJ. 
1973 Criado o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, em 

substituição ao INPM, RJ. 
1974 Criada a Fundação Christiano Ottoni, ligada a UFMG, BH. 
1978 Criado o Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear – IBQN, RJ. Enviado ao Japão a primeira turma de 

brasileiros para ser treinada pela Japanese Union of Scientist and Engineers – JUSE. 
1981 Criada a Associação Mineira de Círculos de Controle da Qualidade – AMCCQ, MG 
1982 Ischikawa ministra uma série de palestras a executivos brasileiros. 
1983 Feigenbaum ministra uma série de palestras para executivos brasileiros, realizando o I Seminário da 

Garantia da Qualidade do Instituto Brasileiro do Petróleo-IBP, SP. 
1985 Crosby ministra uma série de palestras a executivos brasileiros. 
1986 Deming ministra uma série de palestras para executivos brasileiros, lançados pelo governo, o Projeto 

de Especialização em Gestão da Qualidade – PEGQ. 
1987 Criado o curso de Pós Graduação latosensu em Controle de Qualidade, na Universidade Católica de 

Petrópolis, RJ. 
1988 Criada a subárea de mestrado em Qualidade Industrial do Programa de Engenharia de Produção da 

COPPE/UFRJ. 
1989 Emitido o primeiro certificado ISO 9000 no Brasil. Criada a marca de conformidade do INMETRO. 
1990 Lançado o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP. Instituído o mês de novembro 

como sendo o Mês da qualidade. Promulgado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Lei nº 
8078, de 11/09/1990. Realizado o Congresso Internacional de Normatização e Qualidade da ABNT, 
São Paulo, SP. Lançado pela presidência da VARIG, o Processo TQC – Compromisso VARIG com a 
Qualidade. Lançada a série de normas NBR-19000, tradução da série ISO 9000 pela ABNT. 

1991 Realizado o I Congresso Brasileiro de Qualidade e Produtividade da UBQ-IBQP, Vitória, ES. 
Publicado um dos primeiros trabalhos do mundo sobre os princípios de Deming aplicados à educação: 
Deming vai à escola. Criada a Fundação para Prêmio Nacional da Qualidade. 

1992 Criado o Comitê da Qualidade – CB25, da ABNT. Concedido pela primeira vez o Prêmio Nacional da 
Qualidade – PNQ, na categoria indústria, a IB – Sumaré. Realizado o II CBQP da UBQ, Rio de 
Janeiro, RJ. 

1993 Realizado o III CBQP, Gramado, RS. Concedido o PNQ, na categoria indústria, à Xerox. 
1994 Realizado o IV CBQP da UBQ, Belo Horizonte, MG. Concedido o PNQ, na categoria serviços, ao 

Citibank. 
1995 Realizado o V CBQP da UBQ, Curitiba, PR. Concedido o PNQ ao Serasa, primeira empresa nacional a 

recebê-lo na categoria serviços. 
1996 Emitido o milésimo certificado ISO 9000, em solenidade oficial no Rio de Janeiro. Defendida e 

registrada a 42º tese de mestrado em qualidade na UFRJ. Realizado o VI CBQP da UB, Salvador, BA. 
Concedido o PNQ a Alcoa Alumínios S.A – Poços de Caldas na categoria indústria. 

 
 
 



ANEXO B – MACRO FLUXOGRAMA DA QUALIDADE 

Fonte: Manual do sistema do sistema de gestão da qualidade da empresa em estudo. 
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