
Caracterização e identificação
para as empresas obterem
VANTAGEM COMPETITIVA

O
s conceitos tradicionais associados
ao tema Custos da Qualidade não
são novos. Nos anos 50, Armand
Feigenbaum, um dos pioneiros nos

estudos e aplicações da Qualidade Total, à época
vice-presidente da empresa americana General
Electric (GE), desenvolveu e implementou o conceito
de Custos da Qualidade dentro da General Electric
(Feigenbaum, 1956). Ele classificou os Custos da
Qualidade em duas categorias:

Custos de Controle: composto pelos Custos de
Prevenção e pelos Custos de Avaliação.

Custo das Falhas de Controle: composto pelos
Custos dos defeitos internos e pelos Custos dos
defeitos externos.

Os conceitos elaborados por Feigenbaum foram
adotados posteriormente em diversas outras empresas
nos Estados Unidos. Joseph Juran, um dos mais
importantes teóricos dos conceitos de Qualidade,
tem defendido a análise sistemática e o controle dos
custos relacionados à Qualidade desde 1951, quando
publicou a primeira edição do seu livro Quality
Control Handbook (Juran, 1951). Em 1962; Juran

propôs o tradicional modelo de trade-off para analisar

os Custos da Qualidade, no qual são comparados
os custos de prevenção e avaliação com os custos de
falha, sendo tomada uma decisão de equilíbrio entre
eles, privilegiando um pelo sacrifício do outro, como
ilustrado na Figura 1.

Tanto Juran quanto Feigeinbaum desenvolveram
as bases conceituais para modelos tradicionais de
análise de Custos da Qualidade que são conhecidos

[Leovani Marcial Guimarães]



como modelos P-A-F, sigla advinda da língua inglesa,
representando os custos de Prevenção, Avaliação
e Falha, respectivamente. Em suma, os custos de
Prevenção são aqueles associados com ações tomadas
para assegurar que um processo produza produtos
e serviços de qualidade; os custos de Avaliação são
associados com a medição do nível de qualidade do
processo; e os custos de Falhas são associados às falhas
ocorridas nos produtos internamente (falhas internas)
e/ou externamente após envio ao cliente (falhas
externas).

É amplamente aceito pela indústria ao redor do
mundo que a melhoria da qualidade dos produtos
e serviços é um dos mais seguros caminhos para
se atingir a satisfação dos clientes e a longevidade
da empresa, além de reduzir custos e melhorar
a produtividade. De acordo com Schiffauerova
& Thomson (2006a), qualquer tentativa séria de
melhorar a qualidade deve levar em conta os custos
associados em atingir este objetivo, já que a dinâmica
dos negócios atualmente não permite apenas que se
atendam requisitos de clientes - isto deve ser feito ao
menor custo possível. Conclui-se, portanto, que só
é possível atingir tal objetivo reduzindo-se os custos
incorridos para atingir o nível desejado de qualidade,

o que também só é possível se estes custos forem
caracterizados e identificados em primeiro lugar.
Caracterizar e identificar os Custos da Qualidade
pode não ser uma tarefa óbvia, pois existem diversas
definições e modelos na literatura (Machowski & Dale,
1998).

Os modelos P-A-F incorporam ainda outras
abordagens tradicionais para os Custos da Qualidade,
utilizando os conceitos de conformidade e não-
conformidade. Neste contexto, tais custos seriam
definidos como sendo a soma dos custos de
conformidade com os custos de não-conformidade. Os
custos de conformidade representam um preço pago
para prevenir a má qualidade (inspeção e avaliação) e
os custos da não conformidade representam um preço
pago para manejar a má qualidade causada por falhas
do produto ou serviço (retrabalhos e devoluções).

Dale & Plunkett (1995) apresentam uma definição
mais abrangente considerando que os Custos da
Qualidade são os custos incorridos desde o projeto,
durante a implementação, operação e manutenção de
um sistema da qualidade, mais os custos dos recursos
comprometidos com a melhoria contínua. Além disto,
somar-se-iam a estes, os custos das falhas do sistema,
produtos ou serviços e todos os custos necessários
e atividades que não agregam valor, incorridos para

atingir a qualidade do produto ou serviço.
As categorias de custo do modelo de Crosby (1979)

são oriundas do modelo P-A-F de Juran (1951) e
Feigenbaun (1956). Vale observar que Crosby define
"Qualidade" como "atendimento aos requisitos".
Desta forma, ele define Custo da Qualidade de forma
semelhante ao conceito tradicional, como sendo a
soma do preço da conformidade com o preço da não
conformidade. O preço da conformidade seria o custo
envolvido em assegurar que as coisas são realizadas
certas da primeira vez, enquanto o preço da não
conformidade seria o dinheiro gasto quando o trabalho

não realiza as coisas de acordo com os requisitos dos
clientes. Ross (1977) apresenta um modelo de análise
de custos da qualidade baseado nos processos em vez
dos produtos.

Em uma pesquisa realizada por Schiffauerova &
Thomson (2006b), conclui-se que o método de análise
de custos da qualidade mais utilizado por uma ampla
gama de empresas é o método tradicional P-A-F.
Schiffauerova & Thomson (2006b) também observam
que qualquer que seja o método ou modelo de análise
escolhido, este deve se alinhar com o ambiente
de negócios os propósitos e as necessidades da
organização, de forma a conquistar uma boa chance de
se tornar uma ferramenta estratégica de sucesso nos

programas de Gestão da Qualidade.
Percebe-se também que, qualquer que seja tal

método ou modelo utilizado para medir e reportar
corretamente estes custos, exige-se conhecimento,
comprometimento e liderança de gestores que
necessitam se manter atualizados no contexto atual
da competição global. No entanto, os modelos
tradicionais de análise de Custos da Qualidade,
deixam de considerar importantes parcelas de
custos incorridos, tangíveis ou intangíveis, efetivos

ou de oportunidade, abertos ou escondidos, os
quais normalmente são difíceis de identificar
adequadamente e quantificar com precisão suficiente.

Algumas referências têm colocado mais ênfase
apenas nos custos intangíveis (Dale & Plunkett, 1995),
se atendo aos custos oriundos de lucros não realizados
ou perdas de receita. Outras se concentraram nos
custos de oportunidade para empresas ou processos
específicos (Sandoval-Chavez & Beruvids, 1998).
Outro fator explorado por Robles (1994) sinaliza
que os sistemas contábeis em geral não apoiam
os executivos na sua tomada de decisão sobre a
disposição dos produtos com defeitos, dado que não
estão preparados para identificar com precisão os
custos da qualidade.



Abordagem tradicional
A identificação e caracterização dos custos da

qualidade precisam ser as mais realistas possíveis,
mesmo que através de estimativas. Cada vez mais
empresas buscam estimar o trade-off (ponto de
equilíbrio) entre os custos de conformidade e os custos
de não conformidade, de forma a complementar
a implementação de seus sistemas de qualidade.
A literatura sobre o tema apresenta uma enorme
quantidade de informações sobre os métodos de
caracterização, coleta e medição dos custos da
qualidade (Plunkett & Dale, 1995; Schiffauerova &
Thomson, 2006a). Entretanto, existem somente alguns
poucos exemplos práticos da indústria explicando
detalhes sobre quais custos são considerados ou
excluídos, como são coletados e medidos (Whitehall,
1986; Hesford & Dale, 1991; Purgslove & Dale, 1996).

O modelo tradicional P-A-F trata os custos da
qualidade, essencialmente, como custos de prevenção,
custos de avaliação e custos de correção. Dentro deste
modelo, os custos de prevenção obtidos do sistema
contábil abrangem atividades tais como planejamento
da qualidade, planejamento do processo, controle
do processo, auditorias, avaliação da qualidade dos
fornecedores e treinamento. Já os custos de correção
obtidos do sistema contábil abrangem atividades tais
como sucatas, retrabalhos internos e no fornecedor,
custos de garantia e material devolvido. E os custos de
avaliação abrangem atividades tais como inspeção e
testes. O modelo P-A-F foi inclusive normalizado através
de publicação da British Standards (1990) e proliferado
nos Estados Unidos através da American Society of
Quality Control (ASQC), com a publicação do trabalho
de Campanella(1990).

Tais tipos de custo são mais fáceis de compreender,
caracterizar e identificar. Um gestor pode, sem muita
dificuldade, identificar e estimar os custos de garantia
mensalmente ou os custos de sucateamento a cada
semana: basta obter as quantidades envolvidas e
então associar os custos de mão de obra e material
disponíveis no sistema contábil. No entanto, a partir
das primeiras investidas na busca dos custos da
qualidade e compreendendo melhor a sua natureza,
percebe-se que existem diversos outros custos
associados à qualidade que não estão imediatamente
visíveis. Por exemplo, um processo que produz muitos
itens defeituosos, em geral possui um ciclo de tempo
ampliado até que a saída do processo entregue os
itens planejados. No entanto, os custos associados
ao aumento do ciclo de tempo, tais como inventário
e horas de mão-de-obra adicional não aparecem no

orçamento da qualidade e ficam invisíveis. Adicione-se
a estes os custos de manutenção não programada e
indisponibilidade do equipamento até que se corrija o
problema.

Outros custos difíceis de serem quantificados
estão relacionados à perda de clientes e redução da
lealdade dos clientes, quando eles compram produtos
que falham. Observa-se que muitas empresas não
conseguem calcular o quanto custa corrigir os defeitos
que ocorrem em todos os processos da empresa e
assim não conseguem ter a visibilidade da economia
que resultaria pela eliminação dos defeitos ao longo
das fases de projeto, produção e comercialização. É
realmente um desafio identificar estes custos e mais
ainda demonstrar benefícios financeiros em investir
na prevenção de defeitos. Alguns pressupostos
importantes para a caracterização dos custos da
qualidade seriam:

• É possível prevenir e evitar defeitos;
• Empresas gastam menos dinheiro quanto

investem na prevenção ao invés da correção de
defeitos.

Dados da prática industrial, obtidos das empresas
mencionadas, confirmam estes pressupostos, dentro
do modelo P-A-F:

• Servidor A400 da IBM: l hora de trabalho para
prevenir, 80 horas para detectar e corrigir um defeito
dentro da empresa, 400 horas para corrigir um defeito
detectado no cliente.

• Vidros da Corning Glass: l dólar americano
para prevenção, 80 dólares americanos para detectar
e corrigir um defeito dentro da empresa e 400 dólares
americanos para corrigir um defeito no cliente.

• Derivados de Petróleo da Texaco: l dólar
americano para prevenção, 10 dólares americanos para
detectar e corrigir um defeito dentro da empresa e 100
dólares americanos para corrigir um defeito no cliente.

• Produtos eletrônicos da General Electric
(GE): l dólar americano para prevenção, 10 dólares
americanos para detectar e corrigir um defeito dentro
da empresa e 100 dólares americanos para corrigir um
defeito no cliente.

Muitas empresas utilizam abordagem tradicional e
um simples indicador relativo para medir os custos da
qualidade, tal como uma porcentagem da produção.
Se o indicador estiver acima ou abaixo de um certo
valor limite, conclui-se erroneamente que o nível de
qualidade da empresa e os custos respectivos estão
controlados. No entanto, esta abordagem incorre nos
seguintes problemas: a) Os custos da qualidade não
aumentam necessariamente para que a qualidade



melhore, dada uma abordagem de Prevenção versus
Correção; b) Muitos custos da qualidade significativos
não podem ser identificados pelos sistemas contábeis
mais comuns; c) Muitos custos de ineficiência
nas áreas de engenharia, produção, serviços e
administrativa são ignorados.

O que pode ocorrer na prática é que as primeiras
estimativas dos custos da qualidade são reveladoras
e mostram valores extremamente mais altos
que o inicialmente esperado. Em 1960, H. James
Harrington, à época um consultor no tema de custos

da qualidade e hoje um autor importante desta área
de conhecimento, foi nomeado para implementar um
modelo de caracterização dos custos da qualidade na
empresa americana IBM (onde o nome escolhido para
o tema foi Custo da Falta de Qualidade). Ele percebeu
que o modelo P-A-F não era completo e ampliou de
forma importante a abrangência da análise de custos
da qualidade na empresa. Um relatório foi publicado
em 1964, incluindo custos pela falta de qualidade para
a fabricação interna de componentes, submontagens,
montagem final, testes finais e primeiros 12 meses na
instalação do cliente, para 1620 sistemas. Este relatório

foi desdobrado dentro da empresa para diversas outras
áreas, e serviu de referência para estudos posteriores
durante a década seguinte.

A abordagem da IBM foi das mais amplas relatadas
pela indústria até os dias de hoje e incluía:

1) Custos Diretos da falta de qualidade:
a) Custos controláveis da falta de qualidade:
Custos de Prevenção.
Custos de Avaliação
b) Custos resultantes da falta de qualidade:
Custo de erros internos.
Custos de erros externos
c) Custos da falta de qualidade de equipamentos:
2) Custos indiretos da falta de qualidade:
a) Custos incorridos pelo cliente
b) Custos pela insatisfação do cliente
c) Custos de perda de reputação.
Harrington (1987) revisou o seu modelo e incluiu

pela primeira vez os custos de oportunidade, os
quais, segundo seus estudos na área de Marketing,
passaram a ter um impacto importante nos lucros
das empresas. Segundo Harrington, dados da
empresa sueca Saab revelaram que os custos da



falta de qualidade no seu departamento de pesquisa
e desenvolvimento eram equivalentes a 78%
do orçamento da área. Da mesma forma, numa
organização de Marketing e Vendas, os custos da
falta de qualidade, quando considerados os custos
de oportunidade, eram maiores que o próprio
orçamento da área.

A nova classificação ficou da seguinte forma:
1) Custos Diretos da falta de qualidade:

a) Custos controláveis da falta de qualidade:
Custos de Prevenção.
Custos de Avaliação.
Custos de atividades que não agregam valor.
b) Custos resultantes da falta de qualidade:
Custo de erros internos.

Custos de erros externos
c) Custos da falta de qualidade de equipamentos:
2) Custos indiretos da falta de qualidade:
a) Custos incorridos pelo cliente
b) Custos pela insatisfação do cliente
c) Custos de perda de oportunidade
d) Custos de perda de reputação.

Nova abordagem
Para se chegar ao objetivo proposto e

apresentar o que chamamos de nova abordagem
mais abrangente dos custos da qualidade, o
paradigma do trade-off de custos de prevenção e

correção não é adequado. Isto porque, havendo
um trade-off, há um ponto onde reduzir os
defeitos através da prevenção não compensaria o
custo incorrido comparado com o custo de corrigir
e gerenciar as falhas (Figura 2).

Porém, em um modelo mais avançado que
determina um novo paradigma da indústria para
analisar os custos de prevenção versus os custos de
correção, o qual é compatível com a abrangência
e enfoque que desejamos, existe o pressuposto de
que a redução de defeitos deve gerar continuamente
benefícios para o negócio. Por isto, os custos de
prevenção não devem fazer trade-off com os custos
de correção, indicando que o investimento na
prevenção de defeitos sempre será economicamente
vantajoso (Figura 3).

Como resultados, foram identificados os
diversos direcionadores de custo da qualidade (e/ou
despesas), abrangendo múltiplas áreas e processos
de negócio da empresa, com destaque para o
amplo escopo dos custos de prevenção. Todos os
defeitos, erros ou falhas potencialmente ocorridos
ou evitados, foram considerados direcionadores

de custos. Tais custos são caracterizados com base
em processos e terminologia típicos da indústria

eletroeletrônica, advindo dos projetos em gestão
da qualidade em cinco (5) empresas do ramo, nos
últimos três anos, além de pesquisa exploratória,
realizados pelo autor:

1a. Categoria: Custos Amplos de Prevenção de
erros, defeitos e falhas:

Treinamento e educação das equipes de Marketing,
Pesquisa e Desenvolvimento, Engenharias, Qualidade,
Produção e Logística, etc.;

Softwares e ferramentas de projeto e simulação;
Pesquisas de mercado;
Auditorias de processo e qualidade;

Normalização de processos;
Implantação e Gestão de Sistemas de qualidade;
Planos de qualidade;
Softwares e ferramentas de qualidade;
Projetos de melhoria da qualidade;
Sistemas integrados de gestão - ERP;
Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada

aos processos;

Qualificação de fornecedores;
Identificação e rastreabilidade;
Controle ambiental;
Utilidades e infra-estrutura;
Calibração e Gestão de equipamentos;

Organização do local de trabalho;
Controle Estatístico de Processo (CEP);
Automação de processos;
Manutenção preventiva;
Ferramentas de apoio ao planejamento produtivo



(softwares e planilhas);

Ferramentas de apoio a realização do Forecast
(plano) de Vendas;

Planejamento estratégico das operações;
Reuniões de status e tomada de decisão dos fatores

de prevenção.
2a. Categoria: Custos Amplos de Avaliação de erros,

defeitos e falhas:
Testes não destrutivos de projeto;
Certificação de produtos;
Protótipos;
Testes destrutivos de projeto;
Inspeção de produção;

Testes não destrutivos de produção;
Inspeção de entrada de materiais;
Conferência de materiais;
Conferência de documentos, etiquetas e

embalagens;

Conferência do pedido versus plano de entrega;
Autodiagnóstico de máquinas e equipamentos.
3a. Categoria: Custos Amplos de erros, defeitos e

falhas internas:
MOD (Mão de Obra Direta) de segregação e

identificação;
MOD de re-teste;
Uso do equipamento para re-teste;
MOD de movimentação;
MOD de identificação do defeito (debug);

MOD de reparação;
Material direto da reparação;
Registro e identificação;
MOD de re-teste após reparo;
Uso do equipamento para re-teste após reparo;
Downgrade (redução do nível) do produto;

Sucata;
Inventário em processo;

Re-planejamento e re-programação;
Uso adicional da capacidade de produção;
Controles;
Suporte de engenharia e qualidade;

Suporte gerencial;
Manutenção corretiva;
Reuniões de status e tomada de decisão de fatores

de correção.
Erros de planejamento da produção:
Inventário;



Re-planejamento/Re-programação;
Obsolescência;
Downgrade do produto;
Sucata.
Erros de forecast de Vendas:
Inventário;
Re-planejamento/Re-programação;
Obsolescência;
Downgrade (redução do nível) do produto;
Sucata.
Defeitos do material.
Defeitos de Projeto e re-projeto.
4a. Categoria: Custos Amplos de erros, defeitos e

falhas externas:
MOD do cliente para re-teste;
Uso do Equipamento / Estação de testes do cliente;
MOD do cliente para identificação do defeito

(debug);
MOD do cliente para segregação e identificação;
MOD do cliente para movimentação;
MOD do cliente para registro e identificação;
Frete;
Validação de garantia;
Correção de documentos;
MOD de recebimento e inspeção;
MOD de segregação e identificação;
MOD de re-teste;
Uso do equipamento para re-teste;
MOD de movimentação;
MOD de identificação do defeito (debug);

MOD de reparação;
Material direto da reparação;
Registro e identificação;
MOD de re-teste após reparo;
Uso do equipamento para re-teste após reparo;
Downgrade (redução do nível) do produto;
Sucata;
Inventário em processo;
Devolução ao cliente;
Controles do processo;
Análise de falhas se requerido;
Suporte engenharia e qualidade;
Suporte gerencial;
Reuniões de status e tomada de decisão de fatores

de correção.

Defeitos de Projeto e re-projeto.
5a. Categoria: Custos Amplos de Oportunidade

devido a erros, defeitos e falhas:
Perda de faturamento;
Capacidade perdida - lucro não ganho;
Espaço maior de estoque de itens retrabalhados;

Área maior para análise e identificação de defeitos
(debug).

Aumento da depreciação devido a um número de
equipamentos de análise.

6a. Categoria: Custos Amplos Intangíveis devido a
erros, defeitos e falhas:

Prazo de entrega perdido;
Atendimento inadequado;
Produto Errado;
Local de entrega errado;

Suporte adicional de Vendas, Engenharia e
Qualidade;

Insatisfação do cliente;
Perda do cliente;
Infidelidade do cliente;

Impacto negativo na imagem da empresa.
Assim, o ambiente de negócios atual exige

das empresas industriais uma gestão contínua,
eficaz e eficiente no uso de seus ativos e recursos

diversos, para entregar produtos e serviços que os
clientes queiram comprar. Para vencer tal desafio,
as estratégias empresariais utilizadas pelas
empresas líderes trazem a melhoria contínua da
Qualidade dos seus processos, produtos e serviços
como uma das áreas de ação mais importantes,
pois além de ajudar a conquistar novos clientes,
assegura a capacidade da empresa de manter os
que ela já tem.

Com o aumento do nível de exigência dos
clientes, cria-se uma busca incessante pela
melhoria da qualidade que faz que com as
empresas ponderem de forma consciente o quanto
e como deverão alocar recursos financeiros
para prevenir a ocorrência de defeitos, avaliar
os produtos e corrigir os defeitos que ocorrem.
Pelo modelo tradicional P-A-F, conclui-se que as
empresas não terão uma visão ampla de todos
os custos envolvidos e por isto não tomarão as
melhores decisões quanto à prevenção, avaliação
e correção de defeitos. Além disto, conclui-

se também que o modelo P-A-F associado ao
paradigma que existe um ponto ótimo que
equilibra os custos de prevenção com os de
correção (custo total da qualidade mínimo) leva
as empresas a não enxergar adequadamente o
amplo escopo da Prevenção (novo paradigma),
o qual determina que o aumento do seu custo
sempre seja compensado pela redução dos custos
de avaliação e falhas, ao ponto de continuamente
reduzir o custo total.

Finalmente, conclui-se que, se as empresas



pretendem obter alguma vantagem competitiva

(atendendo a algum objetivo estratégico),

utilizando os conceitos de Custos da Qualidade,

deve ampliar a sua visão para quais seriam de fato

todos os direcionadores de custo da qualidade

presentes nos seus processos de negócio, sejam

estes oriundos de erros, defeitos ou falhas,

seja para preveni-los ou corrigi-los e, assim,

caracterizá-los e identificá-los adequadamente,

para que então pudesse tomar as ações pertinentes

com as prioridades adequadas. A caracterização e a

lista de direcionadores de custos apresentada como

resultado deste trabalho procurou contribuir para

o atendimento a tais objetivos estratégicos e pode

ser utilizada como referência para diversos tipos de

negócios, mesmo distintos do contexto da pesquisa

realizada pelo autor.

Novas oportunidade de pesquisa são observadas

a partir da nova caracterização e identificação dos

custos da qualidade aqui apresentada. Dentre

elas, pode-se citar a quantificação de todos os

custos gerados a partir dos direcionadores e o

retorno do investimento em prevenção, tema que

recomendamos para futuros trabalhos,
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