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RESUMO
Os custos da qualidade são quaisquer gastos de produção ou de serviço que excedam os gastos
de se fazer o produto correto logo na primeira vez. Esses custos podem ser reduzidos por meio
de um eﬁciente método de prevenção. A base deste estudo está no levantamento dos custos
decorrentes das falhas de uma empresa do segmento automotivo e a redução destes, por meio
de um metódo de prevenção: o treinamento. Ele consiste em um processo educacional que
visa o crescimento e mudanças comportamentais cujo foco é transmitir conhecimentos,
habilidades e atitudes em função de um determinado objetivo. O objetivo desse trabalho é
explorar a relação do treinamento na redução dos custos da qualidade, partindo do
pressuposto de que o treinamento faz parte da prevenção. Como resultado, a pesquisa apontou
que a falta de capacitação dos colaboradores acarretou em falhas que levaram a empresa a
perder cerca de 20% de seu faturamento.
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INTRODUÇÃO
Diante de tamanha concorrência no mercado as empresas encontram-se na busca de
obter melhor desempenho em seus processos. Elas empregam o uso de estratégias, ampliando
habilidades e competências no intuito de se manterem à frente da concorrência e obter
melhoria da qualidade em seus produtos e processos, visando atingir seu propósito principal
que é a maximização de lucros por meio da qualidade ao menor custo possível. Reduzir os
custos da qualidade é o oposto de trocar insumos por outros de menor preço. Melhorando a
qualidade é possível evitar falhas e, consequentemente, reduzir os custos.
Custos da Qualidade entrou no âmbito acadêmico por meio de Juran. Em um de seus
exemplares, Quality Control Handbook (1951), o autor articulou acerca das economias da
qualidade, em que se enquadrava os custos da qualidade. Assim, apareceram conceitos a
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respeito do tema. Feigenbaum (1994) conceitua:
Os custos da qualidade constituem o denominador econômico comum por meio do
qual o gerenciamento da indústria e fábrica e os praticantes do Controle da
Qualidade podem estabelecer comunicação de forma nítida e efetiva em termos
empresarias. São bases por meio das quais investimentos em programas da
qualidade podem ser avaliados em termos de melhoramento de custos
(FEIGENBAUM, 1994, p. 150).

Crosby (1986) destaca que a avaliação dos custos da qualidade é um método de
demonstrar para a alta administração que reduzir os custos da qualidade é, na verdade, uma
maneira de maximizar os lucros sem o crescimento das vendas, aquisição de novas máquinas
ou admissão de novos colaboradores. Sendo assim, a qualidade assegura o desempenho dos
recursos da organização e como resultado tem-se a redução dos custos. A ideia de que
qualidade signiﬁca custos vem da ausência de conhecimento ou da complexidade de se auferir
informações relativas aos custos alcançados com a qualidade (FEIGENBAUM, 1994).
As empresas possuem custos ocultos, de fato, como consequência da falta de
qualidade. Esses custos são, por exemplo, das vendas não sucedidas devido a falta de
treinamento da equipe, ausência de qualidade no produto e não cumprimento de prazos. Elas
possuem também outros custos identiﬁcáveis como consequência da falta de qualidade:
cancelamento de vendas por não satisfazer a necessidade do consumidor, garantias, refugo,
retrabalho na correção de falhas, além de outros que geram custos que poderiam ser evitados
(PINTO, 2010).
O investimento na prevenção é, então, bem vantajoso. É a conﬁrmação simples e clara
de que a “qualidade sai de graça”, conforme a obra de Crosby, publicada em 1979 (TEBOUL,
1991). O investimento em custo de prevenção age na solução da origem das falhas
melhorando a qualidade e, simultaneamente, reduzindo os custos correspondentes. Por isso,
quanto antes se previnir os problemas, menos custoso será para a empresa. Assim, pode-se
admitir que a prevenção é a opção ideal para aumentar os lucros da empresa (SILVA. 2001) .
A teoria do zero defeito proposta por Crosby surge do prícipio que o ser humano é
capaz de realizar serviços sem a ocorrência de falhas, o que está literalmente relacionado com
o treinamento proﬁssional e capacitação psíquica do colaborador (OLIVEIRA et al, 2001).
O treinamento de pessoas surgiu no princípio da sociedade quando os humanos préhistóricos repassavam à sua prole as intruções essênciais que possibilitavam a sobrevivência
e a sucessão da espécie humana. Os autores aﬁrmam que ao longo da segunda guerra mundial
a fase era difícil e para suprir as necessidades do crescimento produtivo e de recolocação dos
operários que chegaram para preencher as vagas devido o recrutamento militar, inciou-se
então a exploração e organização das atividades de treinamento de pessoas (BORGES E
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ANDRADE, 2006).
O interesse de progredir com o treinamento de pessoas veio no século XX, onde o
motivo fundamental era coloca-las em condições adequadas para tornarem as mesmas mais
produtivas. A partir dos anos 60 o treinamento tornou-se um dos métodos básicos da
administração de recursos humanos devido a atuação da escola clássica de administração
(GIL, 2008).
O treinamento é, certamente, a atribução de gestão de pessoas mais destacada na ciência
teórica e prática a respeito da melhoria da qualidade. Em tese, o arranjo sistêmico do
treinamento é um elemento importante para o êxito de um plano de melhoria da qualidade
(RABELO, 1995).

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Qualidade
Devido a revolução industrial, a qualidade começou a ser empregada no momento em
que a linha de produção trouxe padronização aos objetos. Entretanto, somente ao término da
Segunda Guerra Mundial as empresas passaram a entender e executar a qualidade. Com o
advento da administração cientíﬁca criada por Taylor nos anos vinte, o engenheiro acreditava
que era possível ter maior rendimento, minimizando os gastos. A qualidade começou a ser
alvo das empresas (AMORIM, 2015; TRINDADE, et al. 2012 ).
Segundo Robles Jr. (1996, p. 22): “a preocupação com a qualidade não é recente, sendo
que a qualidade do produto é preocupação desde os primórdios da era industrial” . No entanto,
o conceito da qualidade passou por mudanças no decorrer do tempo, conforme as
necessidades vindas dos diferentes momentos da história. Assim, deﬁnir qualidade não é
simples, visto que o termo pode apresentar vários conceitos que são deﬁnidos conforme as
circunstâncias (ALVES; TRINDADE, 2012).
O quadro a seguir apresenta uma análise longitudinal dos principais conceitos de
qualidade e seus respectivos autores. Esses conceitos, ao longo do tempo, foram se
complementando e convergiram para os mesmos entendimentos: “ atender e superar as
expectativas dos clientes”.
Quadro 1- Evolução dos conceitos de qualidade
Ishikawa (1949)

Rápida percepção e satisfação das necessidades do mercado, adequação ao uso dos
produtos e homogeneidade dos resultados do processo (baixa variabilidade).
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Feigenbaum
(1951)

Qualidade é sentir orgulho pelo trabalho bem feito. Aprimoramento da Qualidade eleva
a produtividade.
Qualidade é uma maneira de se gerenciar os negócios da empresa. Aprimoramento da
Qualidade só pode ser alcançado em uma empresa com a participação de todos.

Crosby (1979)

Qualidade é conformidade com especiﬁcações, e não elegância.

Juran (1988)

Qualidade é adequação ao uso.

Neto (1990)

Qualidade é sempre resultado de esforços inteligentes; Qualidade não é só para
companhias; Indivíduos podem esforçar-se por excelência em seu dia-a-dia.

English (1992)

Qualidade é medida pelo custo de fazer coisas erradas.

Imai (1994)

Qualidade é qualquer coisa que pode ser melhorada. O interesse principal aqui é a
Qualidade das pessoas.
Qualidade é uma questão de ser e não de ter.

Demo (2001)

Fonte: os autores (baseado em Costa, 2012)

Antigamente, um artesão tinha como noção de qualidade o atendimento às necessidades
dos clientes. O controle de qualidade tinha como foco o produto, não o processo
(CARVALHO, 2005). Com o decorrer do tempo, a qualidade passou por transformações. Para
acompanhar e assimilar a importância dela no mundo moderno é necessário realizar uma
comparação dos atributos dados à qualidade antigamente e atualmente. No quadro a seguir
podemos observar que os atributos da qualidade se desenvolveram simultaneamente com o
tipo de produção (JUNIOR, 2003).
Quadro 2 - Comparação entre momentos da qualidade
Antiga qualidade

Nova qualidade

Artesão

Operário

Indivíduo
Pequenos volumes
Personalizado
Custos altos (produção artesanal)
Criada basicamente por mãos hábeis
Foco em diferenciação

Sistema
Grandes volumes
Generalizado
Custos diluídos (produção em escala)
Criada por mentes inteligentes
Foco em padronização

Fonte: os autores (baseado em Júnior, 2003)

Deming (2003, p. 27) coloca que “os defeitos não são livres de custo”. Por isso, na
comparação entre a antiga e a nova qualidade, um dos pontos que podemos observar é que a
qualidade, que antes era vista como cara em termos de trabalho e dinheiro, hoje é vista como
redução de custos. No mesmo sentido, Crosby (1986) lembra que “qualidade é conformidade
com os requisitos”. Se ao efetuar o serviço ou fabricar o produto o mesmo estiver dentro dos
requisitos, logo na primeira vez, é possível eliminar os gastos e não ter despesas com a
qualidade. Ela deve evoluir baseada em quatro fundamentos:
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1) Qualidade é a execução das condições estabelecidas; 2) Prevenir é método que produz
qualidade; 3) A referência de performance é não existir falha; 4) A dimensão da qualidade é o
custo de não realizar as condições estabelecidas pelo consumidor.
Custos da qualidade
As primeiras ligações da qualidade e sua inﬂuência nos custos surgiram nos anos 50.
Juran divulgou a publicação da obra Plannning and Practices in Quality Control, na qual
exibia um modelo que continha planejamento e custos da qualidade. No ano de 1957, Crosby,
enquanto gestor da qualidade de uma empresa de materiais de construção, criou o conceito
“zero defeito”. Para ele, os sistemas de gestão deveriam estipular como referência a ausência
de defeitos (CARVALHO, 2005) .
Segundo Garvin (1992, p. 94), “Os custos da qualidade são deﬁnidos como quaisquer
despesas de fabricação ou de serviço que ultrapassem as que teria havido se o produto tivesse
sido feito ou o serviço tivesse sido prestado com perfeição da primeira vez.” Juran (1991)
acrescenta que os custos que podem ser evitados estão relacionados à prevenção e avaliação e
os custos que não podem ser evitados são aqueles que estão relacionados a não conformidade
da mercadoria, identiﬁcados dentro da empresa ou quando a mercadoria já estiver no
mercado.
Para Mattos e Toledo (1998), os custos da qualidade representam a medida dos custos
relacionados ao êxito e ao fracasso na conquista da qualidade. Estes são constituídos pela
soma dos custos evitáveis e inevitáveis. Esses custos são identiﬁcados em quatro categorias:
1. Custo de falhas externas: associado a erros praticados pelos clientes;
2. Custo de falhas internas: associado a erros que ocorrem dentro da operação;
3. Custo de avaliação: associado com o controle da qualidade para veriﬁcar se os
problemas ou erros têm ocorrido durante ou depois da criação do produto ou
serviço;
4. Custo de prevenção: causado na tentativa de evitar que problemas, falhas e erros
aconteçam.
O investimento sobre a melhoria da qualidade pode eﬁcientemente reduzir os custos.
Para Juran (1995), os custos do baixo nível de qualidade são imensos. De 20% a 40% do
trabalho de uma empresa é gasto para refazer o que não foi feito certo da primeira vez devido
à má qualidade.
Ao criar o conceito “zero defeito”, Crosby (1986) também avaliou o impacto da
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qualidade na redução dos custos e destacou que muitas empresas consomem
aproximadamente 20% de sua renda com retrabalhos e lidando com gasto de todos os tipos,
enquanto um método eﬁciente de prevenção consumiria aproximadamente 5% de sua renda.
Assim, o objetivo do “zero defeito” é “fazer certo a primeira vez” (CROSBY, 1986 ).
Para

Juran

(1991),

investir

em

custos

de

prevenção

e

avaliação

reduz

consideravelmente os custos de falhas internas e externas. Para isso, o autor desenvolveu um
modelo do custo total da qualidade em associação aos custos de inconformidade. Podemos
observar que os custos de falhas caem na medida em que se investe em prevenção e avaliação.

Figura 1 - Custo da qualidade em busca do equilíbrio

Fonte: Slack (2015, p. 536)

Em busca da melhoria da qualidade, Juran (1993) recomendou que fosse feito um
controle por meio do uso de três procedimentos globais de gestão: planejamento, controle e
melhoramento. O processo foi chamado de trilogia de Juran. A qualidade é a negativa da má
qualidade. Assim, concluímos que os custos de prevenção são substanciais no domínio sobre
os custos de falhas (ZARDO, 1999).
A melhoria da qualidade é primordial. Para evitar retrabalhos é imprescindível que a
empresa desenvolva, ultilize e preserve o conhecimento de seus colaboradores. Isso está
relacionado à gestão do conhecimento. Trata-se de um conjuto de metódos usado pelas
organizações cujo objetivo é desenvolver estratégias e formas de obter, preservar e gerir o
conhecimento necessário para se trabalhar (FORMOSO, 1996).

Treinamento
O mundo moderno trouxe às empresas facilidade tecnológica quanto ao
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desenvolvimento de seu trabalho e produto, porém, diante da notável competitividade, o
crescimento de uma organização e sua produtividade não dependem exclusivamente de suas
tecnologias e sim de suas táticas para se diferenciar.
O treinamento é um instrumento administrativo de vital importância para o aumento da
produtividade do trabalho. Para Volpe e Luroso (2009), o treinamento é um método
pedagógico de prazo não longo, posto de forma estruturada, por onde os indivíduos absorvem
conhecimentos e habilidades sob determinados objetivos dentro de uma organização, com a
ﬁnalidade de obter um aumento produtivo de maneira que não afete seus procedimentos
(BORGES E ANDRADE, 2001).
Treinamento é uma palavra muito usada no campo de desenvolvimento humano e
signiﬁca estar apto, capaz de realizar determinada tarefa e de ter habilidades. O objetivo do
treinamento consiste na aprendizagem, na melhoria de conhecimentos especíﬁcos e aptidão
para executar, em seguida, tarefas estabelecidas. Sendo assim, o treinamento está diretamente
ligado a habilidade (TEIXEIRA, 2005).
Tartuce (2007) cita em sua tese que a habilidade compete a uma particularidade
comportamental da pessoa, ou seja, é de contexo individual. Naville (1956, p. 160) diz que “ o
indivíduo hábil é aquele que sabe agir em um caso dado para obter um feito preciso”.
Além de aperfeiçoar os colaboradores em sua função, o treinamento objetiva

o

desenvolvimento de habilidade, fazendo com que as pessoas sejam mais produtivas e, em
consequência, contribuem para a conquista das metas organizacionais. Toda e qualquer
organização consegue incluir em seu plano o processo de treinar. Para isso se faz necessário
que a empresa veja o processo como sendo um investimento que é possível ser desenvolvido
por uma pessoa da própria organização ou por alguma empresa de treinamento e
desenvolvimento (FLEURY, 2002).
Chaves et al. (1987) colocam que o treinamento serve como um processo de
transformação quando empregados não treinados são transformados em trabalhadores
capazes, pelo menos quanto ao aspecto de conhecimentos.
Quais as vantagens de investir em um treinamento? Dentre as vantagens, algumas delas
seriam: maior rentabilidade, ajudar os trabalhadores a se identiﬁcar com as metas da
organização, aumento de produtividade e qualidade. Quanto a mão de obra, os treinamentos
possibilitam aperfeiçoar seus próprios colaboradores sem que a organização precise buscar
alguém de fora, além de ter a vantagem de que o proﬁssional se desenvolveria da maneira
exata que a empresa precisa (WERTHER JR. ; DAVIS, 1983 ).
O aprendizado produtivo não acaba na escola. A maioria dos indivíduos procuram
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melhorar as suas aptidões durante a sua vida proﬁssional por meio de treinamento em serviço
e em centros de capacitação formal. Da perspectiva tanto do empregado como do empregador,
o treinamento deve ser visto como um investimento. As empresas têm um incentivo para
investir na capacitação de seus empregados porque frequentemente necessitam de
trabalhadores com certas aptidões (BANCO MUNDIAL, 1995).
Existe uma crescente evidência de que os investimentos em treinamento estão
associados ao aumento da lucratividade ao longo prazo e que as empresas que reorganizam
suas operações com base em programas como trabalho em equipes e círculos de qualidade
conseguem maior produtividade se esses programas estiverem em sintonia com a educação do
trabalhador (MILKOVITCH; BOUDREAU, 2010). Além disso, o treinamento evita perdas e
despercícios que surgem devido a falta de conhecimento. Ele é um dos fatores que contribui
para a melhoria da qualidade e aumento da produtividade, conforme a ﬁgura a seguir.
Figura 3 - Reação em cadeia

Fonte: baseada em Deming (1990 p . 4)

METODOLOGIA
Essa pesquisa procurou constatar a relação do treinamento na redução dos custos da
qualidade, fundamentado no prícipio de que a capacitação proﬁssional impacta positivamente
na redução dos custos da qualidade. A empresa estudada é do segmento de importação e
distribuição de acessórios automotivos, fundada no mercado pernambucano no ano de 2010.
Possui 20 pontos de atendimento em todo o Brasil e sua matriz ﬁca localizada na cidade de
Recife. O estudo foi feito no período de janeiro a junho de 2018.

O levantamento de

dados se formou por meio de uma pesquisa explorativa, de natureza qualitativa, com
entrevista semiestruturada, conforme quadro a seguir.
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Quadro 3 – Entrevista
Perguntas
Com que frequência acontecem as devoluções de acessórios?
Quais são os motivos das devoluções dos acessórios?
Por que acontecem os erros que causam as devoluções?
Como os promotores fazem os pedidos de venda?
Todos os promotores usam o mesmo sistema?
O sistema é simples de usar?
Quando é identiﬁcado que o pedido foi feito errado?
O que acontece quando um pedido é feito errado?
O que acontece com os custos destas falhas?
Além da questão de mercadoria errada há algum outro motivo que leve o cliente a cancelar a compra?
O que mais gera custos devido a falta de capacitação?
Você acredita que a capacitação dos promotores conseguiria reduzir esses custos?
Você já recebeu algum treinamento pela empresa?
Os promotores já receberam algum treinamento pela empresa?
O que você acha que pode ser feito para reduzir esses custos?
Existe alguma outa coisa que interfere nos resultados e que também acontece devido a falta de capacitação dos
promotores?
Fonte: elaborada pelos autores

A partir da entrevista acima foi possível identiﬁcar os principais problemas e inferir
com relação à associação entre o treinamento e os problemas identiﬁcados.

ESTUDO DE CASO
Com base nas informações colhidas por meio da entrevista aplicada, observou-se que as
devoluções dos acessórios ocorrem frequentemente ao longo do trabalho. O principal motivo
é o pedido feito erroneamente pelo promotor. Por não conhecer as caracteríticas dos
acessórios, bem como o modelo e o ano do veículo ao qual se destina o acessório, comete
falhas ao efetuar a venda.
Os erros que causam essas devoluções são provenientes da falta de capacitação dos
promotores, pois ao serem contratados são destinados à loja desde o seu primeiro dia de
trabalho onde normalmente o supervisor de vendas faz o acompanhamento e presta apoio
presencial por cerca de um ou dois dias. Depois disso o promotor passa a ser apoiado por
outro promotor de outra cidade, via telefone, quando necessário, ficando sozinho para fazer os
pedidos.
Os pedidos de venda são feitos via sistema por uma plataforma que lança as
informações direto para a matriz, onde serão faturados. Todos os promotores usam a mesma
plataforma que, na opinião da colaboradora entrevistada, não é tão simples de usar porque os
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produtos são cadastrados por códigos e nomes curtos e técnicos, exigindo que o promotor
entenda qual a função do acessório e para qual veículo pode ser comercializado. Algumas
informações adicionais estão disponíveis em um ícone “ i “, e os acessórios não são
categorizados por veículo ( IX35, HB20, HB20S, CRETA) e sim por produto ( Alarme,
sensor, friso ), exigindo que o promotor tenha conhecimento sobre a compatibilidade:
acessório x veículo.
Os pedidos errados normalmente só são identiﬁcados pelo promotor no momento em
que a mercadoria chega na loja de destino ou pelo técnico, no momento da instalação no
veículo. Quando isso ocorre o promotor comunica ao setor comercial que analisa a situação,
imprime uma via da nota ﬁscal e anexa a uma solicitação de devolução; faz o levantamento
dos custos ( frete + impostos) pagos na nota e solicita ao faturista para devolver a mercadoria
para a matriz, fazendo um novo faturamento do item correto. A média de custos com retornos
é de R$1.756,40. Os valores mensais podem ser observados no quadro a seguir.
Quadro 4 – Custos de retornos

JAN
FEV
MAR
2.196,48 1.544,05 1.587,01

RETORNOS (R$) – Ano base 2018
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
1.437,07 1.405,75 1.607,92 1.681,56 2.111,51 2.236,38

TOTAL
15.807,73

Fonte: elaborado pelos autores

Além dos custos destas falhas, acrecentam-se os custos de envio ou compra de novos
acessórios. Caso não seja possivel enviar um novo acessório nem efetuar a compra local, a
empresa corre o risco de perder o cliente e estornar a venda. Isso frequentemente gera perdas
para a empresa e insatisfação ao cliente. A média de solicitação de estorno é de 11 clientes
por mês e o valor médio mensal de estorno é de R$ 9.424,23, conforme quadro a seguir.

Quadro 5 – Cutos de estornos
ESTORNOS (R$)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
TOTAL
11.153,34 9.240,15 11.716,98 11.863,25 6.387,76 6.874,53 7.733,00 9.681,11 10.168,00 84.818,12
Fonte: elaborado pelos autores

Outro fator que contruibui para a geração de custos são os “chamados abertos” ao
suporte técnico sem necessidade. Por não dominar as informações que o sistema oferece, os
promotores tratam todas as informações desconhecidas por eles como erro e acabam
solicitando o suporte de sistema. Mesmo com a equipe comercial auxiliando os promotores,
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chegam a ser abertos por mês, aproximadamente, 4 chamados desnecessários.
Existem também os pedidos que são cancelados antes mesmo de serem faturados
porque, ao fazer uma venda, o promotor recebe o pagamento em uma máquina de cartão,
depois ele precisa lançar esse pedido no sistema. Para isso ele primeiro insere os dados do
cliente, em seguida seleciona os acessórios comprados e vai para a parte do pagamento. Como
o pagamento é efetuado em uma máquina à parte, ele precisa lançar no sistema todos os dados
necessários para comprovar o pagamento. Quando o pedido chega na matriz o faturista faz a
conferência dos dados. Se forem divergentes o pedido é cancelado, sendo necessário que o
promotor faça um novo pedido.
Uma empresa de treinamento e desenvolvimento foi contratada e os promotores
puderam conhecer o processo e endenter todos os custos gerados por uma operação falha.
Aprenderam também como prevenir que esse tipo de falha ocorra. O resultado da ação pôde
ser observado no mês seguinte, pois apresentou um leve decréscimo nas devoluções e um
queda de aproximadamente 50% nos estornos. Porém, devido a falta de acompanhamento e
troca de funcionários que, sem capacitação são direcionados ao seus postos de trabalho, os
custos estão apresentando crescimento ao longo do tempo.

Figura 4 – Retorno x Estorno
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Fonte: elaborada pelos autores

Os retrabalhos devido aos pedidos feitos errados e frequentes solicitações de estornos
também geram custos de execução para os setores de faturamento e ﬁnanceiro. Para calcular
esses custos foi dividido o valor do salário de cada função por 200 horas, divisor para
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empresas que adotam 40 horas semanais de trabalho. Em seguida foi calculado o tempo gasto
por mês para se fazer os estornos e retornos. Então, foi multiplicado o valor da hora de
trabalho pelo tempo gasto ao fazer os retornos e estornos. O que pode ser observado no
quadro a seguir.
Quadro 6 – Custos de execução

Cargo
Faturista
Aux. Financeiro

CÁLCULO CUSTOS DE EXECUÇÃO
Salário
Retornos
Custo
Salário (mês)
(hora)
Estornos (mês)
mensal
R$
R$
R$ 1.300,00 6,50
35
15,16
R$
R$
R$ 1.200,00 6,00
11
3,30

Custo total
( 9 meses )

R$

R$

136,44

R$

29,70
166,14

Fonte: elaborado pelos autores

O custo total desprendido pela empresa no período estudado foi de R$ 100.791,99.
Calcula-se que a empresa poderia ter evitado a perda de aproximadamente R$ 75.594,00 se
tivesse investido aproximadamente R$ 25.197,99 em um método de prevenção, conforme
apresentado no gráﬁco a seguir.

Figura 5 – Prevenção x perda evitável

Fonte: elaborado pelos autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os fundamentos exibidos no desenvolvimento deste trabalho revelam uma boa
possibilidade para a redução dos custos da qualidade, abordando a prevenção e o treinamento
de pessoas, apontado por Deming (2003) como um dos métodos indispensáveis para a
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melhoria contínua da qualidade. Ishikawa (apud TEBOUL, 1991, p. 12), diz que a qualidade
começa pela educação e acaba na educação. Uma empresa que progride em qualidade é uma
empresa que aprende a aprender.
Este trabalho acadêmico explorou a relação do treinamento na redução dos custos da
qualidade, evidenciando a importância do mesmo para evitar falhas. É fundamental que o
treinamento seja um instrumento de grande inﬂuência nas organizações, pois a partir desse
metódo é possível desenvolver as habilidades dos colaboradores de qualquer ambiente
organizacional. Ele contribui para a melhoria da qualidade, o que reduz signiﬁcamente os
custos.
Podemos observar por meio do estudo empírico que a falta da

capacitação dos

colaboradores os levam a cometer falhas que geram altos custos de devoluções e estornos de
compras, bem como custos de execução para os setores de faturamento e ﬁnanceiro. Os custos
perdidos pela empresa no período estudado poderiam ter sido evitados se, ao contratar um
funcionário, o mesmo recebesse capacitação a respeito dos produtos e da operação da
empresa, além de ter um acompanhamento em todo o processo de aprendizagem. Esse método
de capacitação faz parte da prevenção e, dentro das categorias dos custo da qualidade, pode
ser considerado como um investimento, visto que seu objetivo é evitar que ocorram
problemas, falhas e erros.
Assim, ﬁca constatado que o treinamento é uma relevante ferramenta para prevenção
dos custos da qualidade, uma vez que por meio do desenvolvimento de habilidades e
competências dentro da empresa, elimina-se perdas decorrentes da falta de conhecimento e de
trabalhos desnecessários.
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