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As montadoras estão atualmente com um foco muito 
claro em reduzir custos junto a seus fornecedores e 
assim poder ter um veiculo no mercado com um preço 
competitivo. O cliente final, aquele que tem a opção 

de escolher qual carro vai comprar se depara com uma quantidade 
de opções e marcas a escolher onde o valor de venda geralmente 
define a escolha de compra 

Perante esta realidade de mercado e pressão desde as monta
doras para com seus fornecedores na busca de redução de custos 
e melhorias do preço de venda, entendemos que os fornecedores 
devem iniciar um processo de analise de custos internos e definição 
de ações para acompanhar ao nosso cliente na busca da melhoria 
da competitividade do preço de venda . 

Desde a função Qualidade da empresa podemos contribuir na 
busca da competitividade do negocio explorando os CQ (Custos 
Qualidade) e através desta exploração demonstrar o VA R$ (Valor 
agregado ao negocio ou as perdas do negocio). Basicamente es
tamos propondo trabalhar com o indicador de CQ e definir dois 
benefícios desta exploração: 

1- Busca d o V A R $ (Valor agregado monetários nos resultados 
da empresa) 

2- Definição do Planejamento Estratégico Qualidade na busca 
da melhoria continua da qualidade . 

1- Busca do VA R$ (Valor agregado monetário nos resultados 
financeiros da companhia) 

Tomando como exemplo empresas do setor automobilístico 
entendemos que os C Q : (Custos Qualidade) estão formados 
produto da seguinte somatória: 
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C Q T = CQ + C N Q (Custos Qualidade + Custos da Não 
Qualidade) 

C Q : Estão relacionados aos investimentos em prevenção de 
defeitos tais como: 

• Controles 100% realizados por empresas terceiras 
• Vistas programadas ao Cliente 
• Testes Qualidade 
• Auditorias 
• Controles Permanentes 
• Treinamentos etc. 

Entendemos estes custos como: Quanto eu gasto para ter 
Qualidade. 

C N Q : Está relacionado às falhas internas e externas tais como : 
• Scrap 
• P P M Cliente (Débitos) 
• Horas de assistência ao cliente por não conformidades detec

tadas pelo cliente 
• Retrabalhos 
• Inspeções 100% por não conformidades...etc. 

Entendemos estes custos como: Quanto eu gasto com os 

problemas da qualidade. 

A exploração dos Custos Qualidade (CQ) pode ser aplicada 
a toda a organização . 

Esta abrangência de exploração de resultados dos CQ pode se 
representar pela Figura 1. 

• Nosso foco serão os Custos Qualidade da Gestão da Qualidade 
tomando os mais conhecidos na gestão, conforme definimos 
nos exemplos acima de CQ e C N Q . 

Portanto: 

XR$ = Será nosso VA R$ (Valor agregado nos resultados 
financeiros da companhia se os mesmos estão dentro dos target 
da empresa , caso contrario estaremos gerando uma perda nos 
resultados financeiros. 

2- Definição do Planejamento Estratégico Qualidade através 
da exploração CQ 
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