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Resumo 

O objetivo deste artigo está em investigar as práticas adotadas pelas empresas quanto à 
mensuração dos custos da qualidade, bem como a opinião das certificadoras quanto a sua 
obrigatoriedade. O estudo é desenvolvido à luz da farta literatura que enfatiza a importância 
de tal mensuração, bem como do advento da norma ISO 9004:2000, a qual faz explícita 
recomendação para que as empresas adotem tal procedimento. Trata-se de uma pesquisa de 
natureza exploratória e descritiva quanto aos objetivos, qualitativa quanto à abordagem do 
problema e de levantamento quanto aos procedimentos técnicos. A amostra é composta por 
empresas de pequeno e médio porte, certificadas pela norma ISO 9001, constantes do 
cadastro do PGQP da grande Porto Alegre, e das empresas certificadoras credenciadas 
junto ao INMETRO. Utilizou-se da estatística descritiva para análise absoluta e relativa dos 
dados coletados. Os resultados apontam para a baixa adoção das empresas quanto à 
mensuração dos custos da qualidade, revelando que tanto a literatura pertinente como as 
normas ISO não foram suficientes para induzi-las a adotar tal procedimento. Quanto a 
possível obrigatoriedade dessa mensuração para fins de certificação, na opinião das 
empresas certificadoras ela não se confirma, tratando-se apenas de uma opção à disposição 
dos gestores. 
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1. INTRODUÇÃO 

O fenômeno da globalização dos negócios intensificou a concorrência e a disputa entre 
as empresas, criando um novo ambiente empresarial. Como decorrência, as empresas foram 
levadas a repensar suas estratégias e seus processos operacionais, como forma de assegurar a 
sua continuidade. A partir de tal realidade, a qualidade passou, de forma mais objetiva, a fazer 
parte da estratégia das empresas. 

Inserido neste novo cenário, o cliente passou a ter um papel primordial na mudança 
das relações de mercado, pois diante da variedade de produtos e serviços que passou a ter a 
sua disposição, ele tornou-se mais exigente. A partir disso, a qualidade passou a ser um 
requisito básico e não mais um fator de diferenciação na obtenção de vantagem competitiva 
(OLIVEIRA, 2004). 

A fim de normalizar, ou seja, de criar prescrições e parâmetros comuns que pudessem 
facilitar o intercâmbio global, a International Organization for Standardization emitiu normas 
internacionais sobre sistemas de qualidade: as normas da série ISO 9000. Além de criar 
parâmetros comuns para facilitar o intercâmbio, a normalização também é utilizada para 
redução de custos, conforme enfatiza Oliveira e Melhado (2004, p.58): “A normalização é 
utilizada cada vez mais como um meio para se alcançar a redução de custo da produção e do 
produto final, mantendo ou melhorando sua qualidade”. Em decorrência, a qualidade passou a 
ser vista como algo mensurável, visto que por meio dela é possível aumentar a lucratividade 
das empresas.  
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Com uma abordagem mais específica, Robles Jr. (2003) afirma que a mensuração da 
qualidade através dos custos da qualidade pode atender a vários objetivos e destaca os 
seguintes: (a) conhecer quanto a empresa está perdendo pela falta de qualidade; (b) verificar a 
distribuição dos custos por categorias, possibilitando o direcionamento dos investimentos; (c) 
verificar o aumento da produtividade; (d) revelar o impacto financeiro das decisões de 
melhoria da qualidade; (e) facilitar a elaboração de orçamentos e controles pertinentes. 

É neste sentido que se pretende verificar a adoção, por parte das empresas, de práticas 
contábeis no tocante á mensuração e controle dos custos da qualidade. Assim sendo, o 
problema que se apresenta, é o seguinte: Qual a efetiva utilização por parte das empresas, de 
práticas de contabilidade gerencial direcionadas à mensuração dos custos da qualidade?  

O estudo limita-se a investigar, exclusivamente, o tratamento dado aos custos da 
qualidade por empresas certificadas que constam do cadastro do Programa Gaúcho de 
Qualidade e Produtividade (PGQP), consideradas de pequeno e médio porte e localizadas na 
região da grande Porto Alegre. 

Não serão abordados outros aspectos ligados à qualidade, por mais relevantes que 
sejam, tais como: a validade e/ou utilidade da qualidade como estratégia competitiva, a prática 
operacional de melhoria da qualidade, e o processo inerente à certificação pelas normas ISO. 

O estudo pretende contribuir para a ciência contábil, procurando investigar a validação 
que a gestão das empresas está dando tanto aos desenvolvimentos teóricos, inerentes à 
mensuração dos custos da qualidade, como os recomendados pela versão da ISO 9000:2000. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Normas padrão para qualidade 

Dada a realidade de um mercado global, a normalização surgiu da necessidade de 
nivelamento de rotinas e procedimentos referentes à qualidade, em virtude das diferenças e 
particularidades dos países. Isso se materializou por meio da atuação da Organização 
Internacional para Normalização (International Organization for Standardization - IS0). 
Obedecidas as normas estabelecidas, cabe aos representantes das entidades máximas de 
normalização nos respectivos países associados ordenar e regulamentar internamente o 
processo de certificação. No Brasil, o órgão representante é a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), cabendo ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (INMETRO), o credenciamento das entidades certificadores. No caso 
brasileiro as normas são referenciadas como NBR ISO (OLIVEIRA; MELHADO, 2004). 

A primeira versão da NBR ISO 9000 foi desenvolvida em 1994, e era composta pelas 
normas ISO 9000 e 9004, que tratavam das diretrizes, e as normas ISO 9001 a 9003, que 
estabeleciam normas contratuais ou normas certificadoras. 

Em 2000 as normas foram revisadas, e então publicada a nova série de normas ISO 
9000. Segundo Oliveira e Melhado (2004), em pesquisa conduzida pela própria ISO foi 
constatado junto aos usuários que as normas eram “pesadonas”, “confusas” e com “forte viés 
de manufatura”. Com a nova versão assim ficou disposta a nova série das normas ISO 9000: 

a) ISO 9000: Sistema de gestão da qualidade: fundamentos e vocabulário; 
b) ISO 9001: Sistema de gestão da qualidade: requisitos; 
c) ISO 9004: Sistema de gestão da qualidade: diretrizes para melhoria de 

desempenho. 
As novas normas passaram a evidenciar o processo e o comprometimento da 

administração, visando a melhoria contínua e a satisfação do cliente (LUZ, 2002). 
De acordo com o item 0.3 da NBR ISO 9001 (ABNT, 2000), a NBR ISO 9004 almeja 

a melhoria contínua do desempenho. Esta evidência também pode ser comprovada através do 
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item 5.4.1 da NBR ISO 9001 (ABNT, 2000, p.5), a qual fixa que “os objetivos da qualidade 
devem ser mensuráveis e coerentes com a política de qualidade”. 

Para Oliveira e Melhado (2004) não há como ter certeza da melhoria do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ), nem ter responsabilidade ou motivação para buscar os objetivos 
da qualidade, sem que os mesmos sejam claros e mensuráveis, e isso aplica-se tanto a 
indicadores físicos como financeiros, sendo nestes últimos incluídos os custos da qualidade.  

No que se refere à norma certificadora (NBR ISO 9001), entretanto, esse 
entendimento quanto à mensuração do custo da qualidade não está explicitamente 
mencionado, o que provoca a discussão quanto à sua obrigatoriedade.  

 
2.2 Custos da qualidade 

Joseph M. Juran, é considerado o primeiro autor que aplicou a qualidade à gestão 
empresarial, em vez de abordá-la com ligação a estatística ou ao controle total da qualidade 
(LUZ, 2002). Os custos da qualidade foram discutidos pela primeira vez em 1951, por Juran, 
em seu livro Quality Control Handbook. 

Para Juran (apud GUAZZI, 1999), o primeiro item para a melhoria da qualidade é o 
controle de custos, o qual deve concentrar esforços na prevenção de erros e de produtos 
defeituosos, examinando todo o processo produtivo (do fornecedor de matéria-prima ao 
usuário final). 

Segundo Juran e Gryna (1991, p.86), “o termo ‘custos da qualidade’ assumiu 
significados diferentes para pessoas diferentes. Alguns os compararam aos custos para se 
atingir a qualidade. Outros equipararam o termo aos custos para o funcionamento do 
Departamento de Qualidade”. Nesse sentido, Wernke (2000, p.11), afirma que “as definições 
de custos de qualidade variam de acordo com a definição de qualidade e as estratégias 
adotadas pela empresa, que induzem a diferentes aplicações e interpretações”. 

Crosby (1994), afirma que o que custa não é a qualidade, mas sim a não-
conformidade, ou a não qualidade, dado que a qualidade só custa quando não atingida. É daí 
que surgem as abordagens  ‘zero defeito’ e  ‘faça certo da primeira vez’. Assim, quanto mais 
cedo puder ser detectado ou prevenido um defeito, mais poderá ser economizado. Caso o 
defeito não seja descoberto, ou pior, se descoberto nas mãos do cliente, os custos decorrentes 
poderão até exceder o custo de fabricação. 

Feigenbaum (1994, p.150) evidencia a relação direta entre a qualidade e os seus custos 
ao afirmar que 

os custos da qualidade constituem as bases por meio das quais investimentos em 
programas de qualidade podem ser avaliados em termos de melhoramento de custos, 
aumento de lucratividade e outros benefícios (...). Em essência, os custos da 
qualidade constituem a base fundamental para a economia dos sistemas de 
qualidade. 

2.3 Classificação dos custos da qualidade 

Para Feigenbaum (1994), os custos da qualidade incluem aqueles gastos associados à 
definição, criação e controle da qualidade. Incluem, também, os gastos necessários para 
avaliação e feedback de conformidade, em consonância com as exigências do cliente. Por 
último, deve-se também considerar os gastos associados com as conseqüências provenientes 
de falha em atendimento a essas exigências, tanto em nível interno como externo. 

Neste sentido, Feigenbaum (1994) detalha que os custos da qualidade são classificados 
de forma a incluir duas áreas principais: custos do controle (subclassificados em custos de 
prevenção e custos de avaliação) e custos de falhas no controle (subclassificados em custos 
das falhas internas e custos das falhas externas). 
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Robles Jr. (2003) apresenta as seguintes definições em relação às categorias de custos 
da qualidade desenvolvidas por Feigenbaum: 

a) custos de prevenção: gastos (investimentos/custos) com atividades a fim de 
assegurar que produtos, componentes ou serviços insatisfatórios não sejam 
produzidos ou gerados; 

b)  custos de avaliação: gastos com atividades desenvolvidas na identificação de 
unidades ou componentes defeituosos ou não conformes, antes da remessa para o 
cliente (interno/externo); 

c) custos de falhas: são gastos incorridos devido à ocorrência de unidades ou 
componentes defeituosos ou não conformes. Os custos das falhas são agrupados 
em duas subcategorias: (1) custos das falhas internas: associados às atividades 
decorrentes de falhas internas, antes da remessa dos produtos aos clientes; (2) 
custos das falhas externas: associados às atividades decorrentes de falhas externas, 
depois de os produtos terem sido remetidos aos clientes. 

Para Juran e Gryna (1991), entretanto, os custos de qualidade são aqueles que não 
existiriam se o produto fosse fabricado de forma perfeita na primeira vez, denominando-os 
como custos da má qualidade. Para os autores, se o produto fosse fabricado perfeito na 
primeira vez, não haveria qualquer tipo de custo da má qualidade, inclusive os custos para se 
descobrir e corrigir o trabalho defeituoso. Neste sentido, Juran e Gryna (1991) classificam 
também os custos de prevenção e avaliação como custos da má qualidade. 

Entendimentos contrários ao de Juran e Gryna (1991) são encontrados nos 
pronunciamentos de outros pesquisadores. Conforme destacado por Hansen & Mowen (2001), 
pode ocorrer que com os gastos no controle (prevenção e avaliação), a má qualidade não 
exista, ou seja, os produtos fabricados atendem as especificações. Dessa forma, os autores 
entendem que a classificação dos custos de avaliação e prevenção como custos da má 
qualidade é equivocada. 

Wernke e Bornia (2000) afirmam que nem todos os custos da qualidade se inserem 
adequadamente numa determinada categoria, o que torna a classificação um tanto arbitrária.  

Embora a maioria dos autores mantenha um consenso na categorização geral dos 
custos da qualidade, verificam-se divergências na classificação analítica dos mesmos. Por 
isso, adotar-se-á neste estudo uma nomenclatura única a fim de padronizá-la. Desta forma, os 
custos serão divididos em dois grandes grupos: Custos Para a Qualidade, subdivididos em 
custos de prevenção e de controle; e Custos da Má Qualidade, subdivididos em custos das 
falhas internas e das falhas externas. Assim, tem-se como premissa que os custos para a 
qualidade são aqueles relacionados ao esforço para que não ocorra a má qualidade, ou seja, 
são custos inerentes ao alcance e manutenção do nível de qualidade estabelecido. 

Sakurai (1997) ratifica tal premissa, ao abordar que os custos de prevenção são 
despendidos com o intuito de evitar futuros custos com defeitos, enquanto que os custos com 
avaliação originam-se de um processo de inspeção, a fim de verificar se os processos e 
atividades estão sendo executadas com os padrões e procedimentos estabelecidos. 

Tem-se, então, que é a não-conformidade detectada nos produtos e/ou serviços que 
origina os custos da má qualidade. No caso de custos das falhas internas, a não-conformidade 
é descoberta antes de o cliente (interno ou externo) ter acesso ao produto, ao contrário do 
custo das falhas externas que ocorre quando o cliente já teve acesso ao produto e/ou serviço. 

Portanto, os custos da má qualidade só existirão se os custos para a qualidade não 
conseguirem detectá-los. Independentemente da classificação adotada, entende-se que só a 
análise da composição dos custos da qualidade poderá identificar oportunidades de melhoria, 
e levar à redução de todas as suas categorias. 
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2.4  Mensuração dos custos da qualidade 

Após o advento de reformulação das normas da ISO 9000, ocorrida em 2000, a 
mensuração dos custos da qualidade ganhou destaque. Isso decorre do fato de a NBR ISO 
9004 fazer referência explícita a eles, em seu item 8.2.1.4.: 

Convém que a direção considere a conversão de dados de processo em informações 
financeiras para fornecer medidas comparáveis ao longo dos processos e para 
facilitar melhorias da eficácia e eficiência da organização. Exemplos de medidas 
financeiras incluem: análise dos custos de prevenção e de avaliação; análise dos 
custos de não-conformidades; análise dos custos das falhas internas e externas; 
análise dos custos do ciclo de vida (ABNT, 2000, p.33). 

Apesar de a NBR ISO 9004 não ser uma norma para certificação, além do fato dela 
utilizar o termo ‘convém’, o que indica uma recomendação, alguns pesquisadores entenderam 
que a obrigatoriedade é uma realidade. É neste sentido que se manifestam Moori e Silva 
(2001), ao afirmarem que após o advento da nova versão 2000, “o sistema de mensuração de 
custos da qualidade é um item obrigatório para a certificação de qualidade”. 

Esse entendimento de Moori e Silva (2001) é contestado por Oliveira e Melhado 
(2004, p. 64), para os quais a ISO 9004 “é uma norma que estabelece diretrizes e descreve um 
conjunto básico de elementos pelos quais o sistema pode ser desenvolvido. Sendo assim, o 
usuário dessa norma pode selecionar os elementos do sistema da qualidade adequados à sua 
realidade empresarial”.  

Apesar de entender que a mensuração dos custos da qualidade ainda não é uma 
obrigatoriedade para fins de certificação, portanto na mesma linha de interpretação de 
Oliveira e Melhado, deve ser reconhecido que há uma vasta literatura defendendo a sua 
utilização pelas empresas. 

Para Hansen e Mowen (2001), relatar e mensurar o desempenho da qualidade, através 
da mensuração dos custos da qualidade, é absolutamente essencial para o sucesso de um 
programa contínuo de melhoria da qualidade. 

Halevy e Naveh (2000) advogam que a primeira justificativa para implantação e 
manutenção de programas de qualidade necessariamente é de ordem econômica, embora a 
maioria dos programas de gerenciamento da qualidade não enfoca o aspecto financeiro da 
qualidade. 

Para Krishnan, Agus e Husain (2000), a mensuração da qualidade torna-se consistente 
quando expressa na linguagem dos negócios: a mensuração em dinheiro. Portanto, destaca-se 
a importância da mensuração financeira dos custos da qualidade, por representar um 
denominador comum, podendo ser expressa em relatórios e comparável a outros projetos, o 
que permite a melhor visualização das prioridades da empresa.  

Tatikonda e Tatikonda (1996) afirmam que mensurações periódicas dos custos da 
qualidade e da melhoria da qualidade fornecem oportunidades para identificar áreas críticas 
que necessitam de melhorias, além de identificar ações para o aperfeiçoamento da eficácia da 
qualidade. Para os autores, a maioria dos administradores afirma que a qualidade é prioridade, 
mas somente um pequeno número mede financeiramente os resultados obtidos pela melhoria 
dos programas de qualidade. 

Quanto ao agente da mensuração, Crosby (1994, p.133), enfatiza que “todos os 
cálculos devem ser feitos pelo departamento de contabilidade, o que garante a integridade da 
operação”. Essa integridade é assim entendida devido ao fato de o departamento ser imparcial 
na apuração de seus resultados, além de estar mais preparado quanto aos sistemas e métodos 
de apuração dos custos. 

Contrariamente ao entendimento geral dos vários autores citados, Deming (1990) 
destaca ser o estudo e a apuração dos custos da qualidade um trabalho em vão, por considerá-
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lo uma conseqüência com benefícios óbvios e autofinanciáveis, ou seja, o retorno (benefícios) 
resultante do investimento em qualidade é superior ao seu gasto, por isso desnecessário 
mensurá-lo. 

 
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Método e classificação da pesquisa 

Dada a natureza, o objetivo, a abrangência e a extensão deste estudo, o mesmo pode 
ser identificado como indutivo, pois parte de dados particulares para inferir uma verdade geral 
ou universal. A indução é realizada através da forma científica que, segundo Marconi e 
Lakatos (2003, p. 89), “permite induzir de alguns casos adequadamente observados (sob 
circunstâncias diferentes, sob vários pontos, etc), e às vezes de uma só observação, aquilo que 
se pode dizer (afirmar ou negar) dos restantes da mesma categoria”.  

Segundo Raupp e Beuren (2003), as pesquisas podem ser classificadas quanto aos 
objetivos, quanto à abordagem do problema e quanto aos procedimentos técnicos. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é caracterizada como exploratória e descritiva. A 
consistência de classificação está amparada no entendimento de Gil (2001), para o qual tanto 
as pesquisas exploratórias como as descritivas estão relacionadas com fenômenos de atuação 
prática, proporcionando uma nova visão do problema. 

Quanto à abordagem do problema a pesquisa é classificada como qualitativa, pois 
descreve a complexidade do problema, sendo os dados analisados e interpretados de forma 
qualitativa. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa está apoiada na técnica de 
levantamento (Survey), caracterizada pela interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. Gil (1999) explica que neste tipo de pesquisa, 
basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas 
acerca do problema estudado. 

 
3.2 Técnica aplicada na coleta de dados 

Para a coleta de dados, realizada no período de setembro de 2005 a janeiro de 2006, 
utilizou-se a observação direta extensiva, através do uso de questionário. Segundo Marconi e 
Lakatos (2003, p. 201) “o questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por 
uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 
entrevistador”. 

Para atender a todos os objetivos propostos neste estudo, foram aplicados dois 
questionários: um direcionado a empresas certificadas (questões dicotômicas e de múltipla 
escolha), com o intuito de avaliar a efetiva utilização de práticas de contabilidade gerencial no 
que diz respeito à mensuração dos custos da qualidade, e outro direcionado às empresas 
certificadoras (questões abertas), a fim de investigar o entendimento das mesmas em relação à 
obrigatoriedade ou não da mensuração dos custos da qualidade para a certificação e 
manutenção da ISO 9001. 

Para assegurar a validade e precisão do questionário, ele foi aplicado em um pré-teste 
com três empresas que não compõem a população pesquisada. 

Com referências às empresas certificadas, os questionários tiveram o seguinte perfil de 
respondentes: Depto. da Qualidade (52,3%), Contabilidade (13,8%) e Administração em 
Geral (33,8%). 
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3.3 População e amostra 

Gil (1999) caracteriza a população como o conjunto definido de elementos que 
possuem determinadas características, enquanto que a amostra representa um subconjunto da 
população, selecionada de acordo com o tipo de amostragem. 

Quanto às empresas certificadoras a população é definida pelo total de empresas 
credenciadas pelo INMETRO, em Julho de 2005, que corresponde a 25 entidades. Dos 
questionários remetidos, retornaram 8, equivalente a 32% da população.  

Quanto às empresas certificadas, a população é representada por empresas de pequeno 
e médio porte, cadastradas em abril de 2005 no Programa Gaúcho de Qualidade e 
Produtividade (PGQP), situadas na região da grande Porto Alegre (composta por 21 cidades), 
e que possuem certificação do sistema de qualidade pelas normas da série ISO 9000. 

Segundo o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, classificam-se 
como pequenas empresas àquelas que possuem até 49 pessoas ocupadas, no caso de comércio 
e serviços, e até 99 pessoas ocupadas, no caso de indústria. Para fins de caracterização do 
porte da empresa, considerou-se de pequeno porte aquela com até 100 funcionários, de médio 
porte as que possuem entre 101 e 500, e de grande porte as que tiverem mais de 500 
funcionários. 

Com base no cadastro da ABNT, que disponibiliza uma classificação de empresas 
certificadas por município, chegou-se ao número final de 191 como a população das empresas 
certificadas pelas normas da série ISO 9000 e constantes no cadastro do PGPQ da grande 
Porto Alegre. 

Dos 191 questionários enviados, 92 retornaram devidamente preenchidos, enquanto 
que 11 empresas informaram não mais responder a questionários de pesquisa. No entanto, a 
fim de caracterizar as empresas de pequeno e médio porte foram selecionados os 
questionários das empresas que atendiam os requisitos do SEBRAE, que totalizaram 65, 
conforme demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1: Classificação das empresas de acordo com o número de empregados 

Freqüência Percentual
1 Até 100 empregados (Pequeno Porte) 23 35,4%
2 De 101 a 500 empregados (Médio Porte) 42 64,6%

Total 65 100%

Número de Empregados

 
 

A escolha por empresas da região se deu pela proximidade e conveniência, com o 
objetivo de caracterizar a abordagem dada por empresas locais, contribuindo desta forma para 
o desenvolvimento da gestão dos custos da qualidade na região. 

 
3.4 Tratamento, análise e interpretação dos dados 

 

3.4.1 Empresas certificadas 

Quantitativamente os dados foram tratados utilizando-se da estatística descritiva, 
aplicada na mensuração absoluta e relativa dos dados coletados. Na seqüência, utilizando-se 
da análise qualitativa, deu-se significado e interpretação aos dados estatísticos, direcionando-
se os resultados à resposta objetiva do problema de pesquisa. 
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3.4.2 Empresas certificadoras 

Os dados coletados através do questionário direcionado aos gerentes das empresas 
certificadoras foram analisados qualitativamente, como o intuito de esclarecer a posição dos 
órgãos certificadores quanto à obrigatoriedade ou não da mensuração dos custos da qualidade, 
e desta forma sanar as divergências existentes quanto à interpretação das normas. 

 
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Empresas Certificadas 

Esta parte do estudo está destinada a apresentação e análise dos dados coletados com 
as empresas certificadas. Os dados da Tabela 2 evidenciam os principais motivos que 
provocaram interesse nas empresas em buscar a certificação dos respectivos sistemas da 
qualidade. Nota-se uma forte consistência com aqueles objetivos destacados pela literatura. 
Verifica-se que há, também, a preocupação em utilizar a certificação como um elemento de 
marketing (66,2% em melhoria de imagem) e baixo interesse em buscar a certificação como 
uma estratégia de redução de custos (38,5%) ou para atingir o padrão dos concorrentes 
(21,5%). 

Tabela 2: Motivos que levaram à Certificação do Sistema da Qualidade 

Motivos que levaram à certificação Freqüência Percentual

Obter melhorias no desempenho dos processos 55 84,6
Responder às expectativas dos clientes 45 69,2
Melhorar a imagem da empresa e de seus produtos junto a clientes 43 66,2

Abertura de mercado mais exigentes 39 60,0
Identificar oportunidades para melhor uso dos recursos 33 50,8

Poder divulgar ao mercado que é certificada 28 43,1
Reduzir custos 25 38,5
Atingir o padrão dos concorrentes 14 21,5  

 

De forma mais específica aos custos da qualidade, verifica-se que parcela 
predominante das empresas (81,5%) tem a contabilidade de custos integrada a contabilidade 
geral, o que indica que para elas, nesse aspecto, não há restrições provocadas pelo sistema 
contábil para o registro de tais custos (Tabela 3). 

Tabela 3: Integração da Contabilidade de Custos e Contabilidade Geral 

Empresas de Pequeno e Médio Porte Freqüência Percentual

Não Integrada 12 18,5%
Integrada 53 81,5%
Total 65 100%  

 

Tal disponibilidade, entretanto, começa a se reduzir em função da estrutura do plano 
de contas adotado, o qual não apresenta o necessário detalhamento de contas que receberiam 
os registros correspondentes. De fato, conforme dados da Tabela 4, a maior parte das 
empresas (60%) não tem sua contabilidade devidamente estruturada para a detalhada 
mensuração dos custos da qualidade. 
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Tabela 4: Detalhamento de Contas Destinadas ao Registro dos Custos da Qualidade 

Detalhamento dos CQ Freqüência Percentual
Não há detalahmento 39 60,0%
Há detalhamento 26 40,0%
Total 65 100%  

 
Os dados apresentados na Tabela 5 indicam das 26 empresas que possuem 

detalhamento no plano de contas contábil destinadas ao registro dos custos da qualidade, 
apenas uma não se beneficia deste recurso (35 registram pelo valor total e 5 não registram). 

Tabela 5: Registro dos Custos da Qualidade 

Forma de Registro dos CQ Freqüência Percentual
Detalhado nas quatro categorias 10 15,4%
Detalhado em PARA/MÁ Qualidade 8 12,3%
Somente pelo valor total 35 53,8%
Detalhados de outra forma 7 10,8%
Não Registram 5 7,7%
Total 65 100%  

 

Constata-se que do total das 65 empresas pesquisadas, apenas 10 (correspondente a 
15,4%) fazem o registro contábil da forma indicada pela literatura pesquisada, ou seja, 
segregado em custos de prevenção, de avaliação, de falhas internas e de falhas externas; 8 
(correspondente a 12,3%) utilizam o detalhamento de contas para mensurar os custos da 
qualidade em categorias mais sintéticas (PARA/MÁ qualidade) e 7 empresas (correspondente 
a 10,8%) o fazem de outra forma.  

Quanto à participação da contabilidade na emissão dos relatórios de custos da 
qualidade (Tabela 6), verifica-se a sua atuação em ‘apenas’ 21,5% das empresas pesquisadas, 
e no total, com a participação de outros departamentos, em 36,9%. 

Tabela 6: Departamento Responsável pela Emissão dos Relatórios dos CQ 

Depto responsável pela emissão dos relatórios dos CQ Freqüência Percentual

Onde os custos ocorrem 7 10,8%
Depto Qualidade 16 24,6%
Contabilidade Custos 14 21,5%
Contabilidade e Qualidade 7 10,8%
Onde os custos ocorrem e Qualidade 2 3,1%
Onde os custos ocorrem, Contabilidade e Qualidade 2 3,1%
Outros departamentos e Contabilidade 1 1,5%
Outros departamentos 5 7,7%
Não emitem relatório 11 16,9%
Total 65 100,0%  

 

Assim, o entendimento de Crosby (1994), a respeito da preferência da contabilidade 
como responsável pelo registro e elaboração de relatórios dos custos da qualidade, não 
encontra adesão pelas empresas pesquisadas.  

Os dados da Tabela 6, aliado àqueles dados das Tabelas 4 e 5, apresentam fortes 
limitações quanto à mensuração e registro dos custos objeto de estudo, inferindo que 
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expressiva parcela das empresas não mensura os custos da qualidade da forma entendida 
como correta pela literatura.  

Os dados da Tabela 7 possibilitam identificar os principais motivos para as empresas 
não mensurarem os custos da qualidade da forma prescrita pela literatura, sendo que o 
respondente podia assinalar mais de uma alternativa.Além de perder importância frente a 
outras prioridades (48,1%), 11 empresas (correspondendo a 21,2%) da amostra, justifica seu 
posicionamento pelos óbvios benefícios do sistema da qualidade. Isso caracteriza que tais 
empresas estão mais alinhadas com o entendimento que é dado por Deming (1990). 

Tabela 7: Motivos para a Não Mensuração dos CQ 

Motivos para a não mensuração dos CQ Frequência %

Considera-se a mensuração financeira dos CQ desnecessária, pois os 
benefícios são óbvios

11 21,2%

Considera-se a mensuração financeira dos CQ útil, mas existem 
outras prioridades

25 48,1%

O sistema contábil da empresa não possibilita o registro dos CQ 3 5,8%

A relação custo-benefício é desfavorável 5 9,6%
Outro 8 15,4%  

 

Procurando diagnosticar a tendência para futuras adesões das empresas quanto à 
mensuração dos custos da qualidade uma pergunta nesse sentido foi apresentada aos 
entrevistados. Os dados da Tabela 8 sinalizam que para parcela preponderante das empresas 
(57,8% das 45 que responderam) não há planos para mudar tal realidade. 

Tabela 8: Planos para Mensurar os CQ 

Existe planos para mensurar os CQ? Freqüência %
Sim 26 57,8%
Não 19 42,2%
Total 45 100,0%  

 

4.2 Empresas Certificadoras 

Para ampliar a extensão da pesquisa, questionários foram encaminhados a empresas 
certificadoras, objetivando investigar com fonte mais oficial sobre a obrigatoriedade da 
mensuração dos custos da qualidade. O resultado dessa fase da pesquisa é relatado a seguir. 

As oito empresas que responderam aos questionários (32% da amostra de 25 
empresas) foram enfáticas em manifestar que tal obrigatoriedade, no âmbito da certificação, 
não existe. Uma delas acrescentou que em normas mais avançadas, como a QS – Quality 
System 9000, específica para fornecedores do setor automotivo, a obrigatoriedade é colocada 
de forma explícita. 

Perguntadas se quando da certificação era verificado a mensuração dos custos da 
qualidade, três delas informaram que apesar da não obrigatoriedade formal, se a mensuração 
for indicada como um dos objetivos do sistema da qualidade (o que raramente acontece), ela 
será objeto de auditoria, envolvendo a forma de coleta dos dados, o método de mensuração e a 
forma de apresentação. Caso não seja essa a situação nem sequer a recomendação é feita. 

Segundo a opinião das certificadoras, a não adoção da mensuração dos custos da 
qualidade pelas empresas certificadas decorre de três causas básicas: (1) cultura da empresa e 
falta de conhecimento a respeito; (2) não exigência da mensuração pelos requisitos atuais da 
norma ISO 9001; (3) dificuldade nos procedimentos de mensuração e falta de recursos de 
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informática que auxiliem na identificação e tratamento dos custos da qualidade. 
Acrescentaram que a maioria das empresas certificadas faz uso de indicadores não-financeiros 
para avaliar os resultados do sistema. Sobre a tendência de que a obrigatoriedade passe a 
existir, uma das empresas afirmou haver “comentários” de que isso deverá ocorrer na próxima 
revisão da norma ISO 9001. 

 
5. CONCLUSÕES 

Os dados da pesquisa de campo realizada com empresas certificadas e empresas 
certificadoras possibilitam concluir que apesar de toda a ênfase que é dada pela literatura que 
trata da mensuração dos custos da qualidade, assim como da recomendação presente na norma 
ISO 9004:2000, a adoção desse procedimento por parte das empresas é ainda inexpressiva. E 
a tendência de que esse quadro mude também não é relevante, dado que 57,8% das empresas 
que não mensuram ou que o fazem pelo valor total declararam não haver planos nesse sentido. 

A existência de outras prioridades foi o principal motivo apontado pelas empresas para 
a não mensuração dos custos da qualidade. Além disso, 21,2% das empresas que não 
registram os CQ ou que o fazem pelo valor total estão alinhadas com o entendimento de 
Deming, de que a mensuração é desnecessária, devido ao fato de a implantação dos sistemas 
de qualidade trazerem benefícios óbvios. 

A utilização de indicadores não-financeiros e mensuração paralela à contabilidade, de 
forma global e não tão analítica como sugere a literatura, parece que tem, na visão dos 
gestores, suprido suas necessidades. 

Também ficou constatado que a participação da contabilidade no processo de registro 
e análise dos custos da qualidade, mesmo que em nível gerencial, e não societário, carece 
ainda de maior envolvimento. Acrescente-se que, dependendo da materialidade dos valores 
envolvidos, a falta dessa informação pode conduzir os gestores das empresas a não 
privilegiarem as melhores decisões para o sucesso dos negócios. Nesse caso, estaria a 
contabilidade deixando de cumprir sua missão de transparência e produção de informações 
úteis ao processo decisório das organizações. 

Contrariamente ao entendimento dado por Moori e Silva (2001), a obrigatoriedade 
legal para a mensuração desses custos não existe. Tal conclusão decorre do fato de que a 
norma ISO 9004:2000 tem um caráter somente orientativo, cabendo a decisão final à direção 
das próprias empresas certificadas. Ratificando tal entendimento tem-se o pronunciamento das 
empresas certificadoras nessa mesma direção. 

O desenvolvimento deste estudo sinaliza que é emergente a necessidade de outros 
trabalhos dessa natureza. Acredita-se que um estudo de caso com empresa ou empresas que 
tenham um efetivo sistema de mensuração dos custos da qualidade possam evidenciar os 
prováveis benefícios dessa prática. Tal estudo, além de poder ratificar os desenvolvimentos 
teóricos realizados, também poderá produzir maior transparência sobre essa prática. 
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