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CUSTOS DA QUALIDADE

Gestão da Qualidade e certificação
Prof Marco Arbex

Introdução
• Para Oliveira (2005), é importante para as organizações 
uma postura estratégica em relação ao controle de custos 
e desperdícios nas atividades de produção

• Porter (1980) observa que uma das formas para as 
empresas competirem no mercado é através da liderança 
em custos (oferecer produtos e serviços com preços mais 
baixos que a concorrência).

• Porém, para que essa estratégia se concretize, a 
empresa precisa, entre outras tarefas, obter um controle 
eficiente de despesas e desperdícios.

Estratégias genéricas de Porter Estratégias genéricas de Porter em uma 
organização do agronegócio (Bunge)

Fonte: http://www.sober.org.br/palestra/6/983.pdf
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Introdução
• Mesmo que a empresa escolha competir 
prioritariamente por custos e não por diferenciação, o 
controle das despesas é fundamental para mantê-la 
competitiva no mercado.

• E uma das formas de abordar a gestão dos custos na 
empresa é através dos “Custos da Qualidade”

Gastos com gestão da qualidade 
representam custo ou investimento?

Custos da qualidade
• Quando falamos em custos, pensamos primeiramente em 
despesas ou gastos que pode ser mensurados e 
facilmente registrados

• Porém, os custos da qualidade extrapolam essa ideia ao 
incluir alguns custos quase intangíveis. 

• Por exemplo, o custo com treinamento de pessoal é 
facilmente mensurável. Já o custo com o desgaste da 
imagem de uma indústria química que poluiu o rio 
perto das suas instalações é bem mais difícil medir. 

Custos da qualidade
• Outro ponto difícil de mensurar é a expectativa do 
cliente.

• Por exemplo, um laticínio produz iogurte com 99,3% 
de conformidade às especificações – um índice 
dentro dos padrões de qualidade definidos

• Porém, esse padrão perde totalmente o 
significado para o consumidor quando 
ele encontra um único pote de iogurte 
estragado!

Fonte: http://www.belins.eng.br/ac01/papers/asleg05.pdf
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Expectativa do 
cliente quanto ao 

serviço

Comparação

Percepção do cliente 
quanto ao serviço 

prestado

Qualidade percebida 
pelo cliente

Se a expectativa do cliente é alta, 
a existência de não-

conformidades reduzirá a sua  
qualidade percebida dos 

produtos ou serviços, 
prejudicando a imagem da 

empresa

gap 4

Modelo para analisar falhas de qualidade

Comunicação 
boca a boca

Necessidades  
pessoais

Experiência 
passada

EXPECTATIVA do cliente 
quanto ao serviço

PERCEPÇÃO do cliente 
quanto ao serviço

Prestação do serviço

Tradução das percepções 
gerenciais em 

especificações do serviço

Comunicação externa 
com o consumidor

Percepção gerencial das 
expectativas dos 

conumidores

consumidor

provedor

gap 1

gap 2

gap 3

gap 5

Fonte: 
http://www.convibra.com.br/uploa
d/paper/adm/adm_3006.pdf V
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Custos da qualidade
• Os custos da qualidade não são ferramentas contábeis, 
mas gerenciais. Eles buscam responder perguntas como:
• “Quanto do meu trabalho foi perdido?“
• “Quanto deixei de produzir para ficar consertando o que já foi 

feito?“
• “Quanto me custou entregar ao cliente aquele produto ou 

serviço inadequado?".

• CONCEITO: Custo da qualidade é a soma dos custos 
envolvidos para se atingir e manter os padrões de 
qualidade desejados e também para corrigir problemas 
decorrentes da falta de qualidade

Categorias dos custos da qualidade

Custos da 
Qualidade

Custos da 
Prevenção

Custos de 
Avaliação

Custos de 
falhas 

internas

Custos de 
falhas 

externas

Custos 
Inevitáveis

Custos 
Evitáveis

A B C D

ExemplosCustos de prevenção

• Treinamento e desenvolvimento
• Manutenção preventiva 
• Desenvolvimento e implantação 

de projetos de melhoria de 
qualidade

• Avaliação e desenvolvimento de 
fornecedores

• Desenvolvimento e implantação 
de auditorias do sistema de 
qualidade

• Aferição de instrumentos de 
medição

Custos de todas as 
atividades que visam 

impedir, preventivamente, 
os erros de ocorrerem

ExemplosCustos de avaliação

• Inspeção e teste do material 
comprado

• Inspeção e testes do produto final
• Coleta de informações sobre  os 

produtos e serviços junto aos 
clientes e outros stakeholders

• Auditorias
• Manutenção de uma estrutura 

para inspeções e auditorias

Custos de todas as 
atividades que visam 

checar se erros 
ocorreram, depois da 
atividade, serviço ou 

produto ter sido 
executado
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ExemplosCustos de falhas internas
• Refazer um serviço mal prestado 

ou produto com defeito 
(retrabalho)

• Refugos da produção
• Reorganização dos processos 

após a falha
• Negócios perdidos enquanto se 

corrige a falha
• Tempo e gasto despendido no 

diagnóstico das causas das 
falhas

• Desperdícios em geral

Custos de todas as 
atividades que visam lidar 
com erros que ocorreram 

e foram detectados 
enquanto o cliente ou seu 

bem ainda estão na 
organização

ExemplosCustos de falhas externas
• Tratamento de reclamações, 

concessões ao cliente e maior 
estrutura para atender garantia e 
de assistência técnica

• Responsabilidade civil por falhas 
no serviço prestado

• Gerenciamento de reclamações

• Perda de fidelidade do cliente e 
testemunho do cliente insatisfeito 
a outros clientes potenciais

• Custos com recuperação do 
cliente

Custos de todas as 
atividades que visam lidar 
com erros que ocorreram 
e foram notados depois 
que os serviços foram 

prestados e o cliente ou 
seu bem já deixou a 

organização

Para Feigenbaum (1994), 

“Os custos provenientes de falhas internas e externas 
podem representar perda em torno de 65% a 70% do 

custo da qualidade, e os custos de avaliação 
provavelmente variam dentro da margem de 20% a 
25%. No entanto, em muitos negócios os custos de 

prevenção provavelmente atingirão valor de 5% a 10% 
do custo da qualidade.” 

Fonte: http://www.revista.ufpe.br/ricontabeis/index.php/contabeis/article/viewFile/215/179

O alto custo das falhas de qualidade
• Força de sites como o “Reclame Aqui” junto ao 
consumidor

• Alta concorrência entre empresas possibilita mais 
opções ao consumidor. 

• Consumidores mais informados e
mais exigentes

• Recalls
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O alto custo das falhas externas no 
agronegócio
• Um laticínio produz iogurte com 99,3% de atendimento 
aos padrões especificados de produção – um índice 
considerado bom, dentro dos padrões da indústria.

• Porém, esse padrão perde totalmente o significado para o 
consumidor quando ele encontra um único pote de 
iogurte estragado.

• Esse único pote pode gerar reações em cadeia que 
podem culminar em perda de imagem e em uma eventual 
necessidade de retirar os produtos das prateleiras dos 
pontos de venda para averiguação. 

O alto custo das falhas externas no 
agronegócio

• O caso ADES: 
• http://www.youtube.com/watch?v=wosUqaqTBIs

• O caso do leite com formol:
• http://www.youtube.com/watch?v=y2YYO6xO0Bc

Interação entre as categorias
• Shank (1997) cita exemplo de empresa que, ao dobrar os 
gastos com prevenção e avaliação, conseguiu diminuir os 
custos de falhas internas e internas em mais de 80%. 
Cada dólar gasto em prevenção gera, nesse caso, 
economia de dez dólares em custos de avaliação e 
falhas.

• Por outro lado, ao direcionar recursos para avaliação 
tendem a aumentar os custos relacionados com as falhas 
internas, pela maior quantidade de itens inspecionados, 
ao passo que os custos das falhas externas passam por 
redução (já que mais defeitos são detectados antes do  
despacho para o cliente).

Fonte: http://www.unifae.br/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v3_n2/consideracoes_acerca_dos.pdf

Qualidade é custo ou investimento?
• A visão japonesa: 
• Para Deming não existe um ótimo para se investir em 
qualidade. Para o autor, qualidade se paga sozinha. 
Foco: melhoria contínua

• A visão americana:
• Para Juran a qualidade não é isenta de custo: existe 
um ponto ótimo (limite) para se realizar investimentos 
em qualidade. Veja a figura a seguir:

Fonte: http://www.unifae.br/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v3_n2/consideracoes_acerca_dos.pdf
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Ao buscar o 
aumento da 
qualidade, 

aumenta-se os 
custos de 

prevenção e 
avaliação. Dessa 
forma haveria um 

limite para se 
investir em 
qualidade, 

representada pelo 
ponto mais baixo da 
curva de custo total

Fonte: http://carlosfilipelagarinhos.blogspot.com.br/2011/03/qualidade-e-custos.html

A análise dos Custos da Qualidade por meio da sua
mensuração e do registro pode ser uma importante
ferramenta gerencial.

A + B
C + D

Estratégia: investir em (A + 
B) para reduzir (C + D), 
enquanto o investimento 
em (A + B) seja inferior à 
redução em (C + D).

Resta responder:
Onde investir?
Em prevenção? 
Em avaliação/inspeção?
Em ambos até qual limite?


