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RESUMO 
 
 

IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE SOBRE A REDUÇÃO DE CUSTOS E TEMPO NA 
PRODUÇÃO Adilson Basilio dos Santos Eduardo Fernando Dias José Alves da Silva Neto 
Código: EPE0060 RESUMO Esta pesquisa teve como principal objetivo mostrar que a 
qualidade pode ser medida e gerenciada, de forma a tornar as empresas mais competitivas 
através de produtos de alta qualidade, verificando a possibilidade de redução nos custos e no 
tempo de produção. Na revisão de literatura foram abordados os principais conceitos de gestão 
de qualidade e custos da qualidade. Constatou-se que o levantamento dos custos envolvidos 
em um processo produtivo torna-se cada vez mais uma ferramenta imprescindível para a 
tomada de decisões que primem pela qualidade e que as empresas com melhores indicadores 
de qualidade possuem menores custos. Produzir produtos de qualidade a custos baixos e que 
satisfaçam as necessidades dos consumidores é tarefa de toda empresa que pretende manter-
se competitiva e sobreviver no atual mercado. Em virtude da exigência cada vez maior dos 
consumidores: por produtos de qualidade, prazos de entrega menores, maior personalização 
dos produtos, menores custos, as empresas vivem em ambientes de altíssima concorrência. 
Para as empresas que desejam manter-se no mercado, é necessário um planejamento e 
controle adequado das suas tarefas para que o resultado seja o almejado, ou seja, que os 
produtos estejam de acordo com as especificações dos consumidores, que gerem vendas e, 
consequentemente, lucros. Os métodos de custeio usualmente empregados e divulgados são 
os seguintes: rateio simples, custo-padrão, centro de custos, baseado em atividades e 
unidades de esforço de produção. Esta pesquisa desenvolveu-se a partir da abordagem 
qualitativa, em uma revisão crítica da literatura, realizada para análises do tema escolhido e 
das contribuições da investigação deste tema para os processos de formação e 
desenvolvimento profissional. Sob uma visão mais econômica, a qualidade pode ser definida 
através da função perda que nos permite mensurar em unidades monetárias e associá-la a 
tecnologia do produto, ou seja, “é a perda monetária imposta a sociedade a partir do momento 
que o produto sai da fábrica” (TAGUCHI apud MAIA, 2006, p. 8), sendo assim, a qualidade de 
um produto pode ser determinada por suas perdas econômicas que se iniciam no momento em 
que o produto é colocado a venda. Juran propôs que os custos de não se fazer certo da 
primeira vez deveriam ser registrados, classificados e analisados para causar sensibilização da 
alta gerência que utiliza a linguagem do dinheiro e serviria de parâmetro para redução de 
custos através da identificação de oportunidades e priorização de necessidades. Conclui-se 
que a mensuração dos custos da qualidade permite uma integração entre os setores de 
finanças e de produção de uma organização e de expressar a qualidade de forma monetária, o 
que atrai a atenção da alta administração. Quantificar estes custos permite as empresas a 
atuar de forma estratégica na redução de custos, o que acarreta maior lucratividade, satisfação 
do cliente e competitividades, fatores imprescindíveis à empresa. Palavras-chave: Gestão de 
Qualidade, Redução de Custos, Tempo de Produção.  


