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O PDCA é, provavelmente, o mais conhecido conceito de gestão da qualidade. Mesmo pessoas leigas costumam
conhecer as quatro etapas básicas que ficaram famosas depois que ele foi introduzido no Japão e daí ganhou o
mundo.
Dentro do contexto de um sistema de gestão da qualidade, o PDCA é um ciclo dinâmico que pode ser desdobrado
dentro de cada um dos processos da organização, e para o sistema de processos como um todo. É intimamente
associado com o planejamento, implementação, controle e melhoria contínua darealização do produto e outros
processos de sistemas de gestão da qualidade.
A manutenção e a melhoria continua da capacidade do processo pode ser alcançada através da aplicação do conceito
PDCA em todos os níveis dentro da organização. Isto aplica para autonivelar igualmente processos estratégicos , como
planejamento do sistema de gestão da qualidade , ou análise crítica pela direção, e para atividades operacionais
simples levadas a cabo como uma parte de processos de realização do produto.
O PDCA são as iniciais das palavras inglesas plan, do, check, e action, que significam planejar, fazer, verificar e agir
(corretivamente).
As quatro partes do PDCA são descritas a seguir:
PLANEJAR: "Não existe nada (nenhum processo) que não possa ser melhorado". Na fase de planejamento do ciclo
escolhe-se um processo ou problema a ser sanado. O processo escolhido pode ser uma atividade, linha de montagem,
um método etc. Desenhamos o projeto e o estudamos por meio de técnicas de administração da produção.
Estabelecemos padrões de medidas e metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas. Desenvolvemos um
plano de ação com parâmetros quantificáveis de acompanhamento.
FAZER: Depois do plano de ação definido, cabe fazer com que ele aconteça na prática. É importante colher dados e
medidas ("quem não mede não gerencia" ) continuamente, e documentar as mudanças no processo. Uma boa
estratégia é escolher, na fase anterior de planejamento, processos e problemas fáceis de resolver. O sucesso das
primeiras ações serve de treino e incentivo a equipe responsável.
VERIFICAR: Nessa fase são verificados os resultados práticos da implementação do plano. Se existirem grandes
distorções para alcançar os resultados, pode ser necessário retorno a primeira fase e alterar ou refazer o plano inicial.
Caso os resultados obtidos sejam satisfatórios, em relação às metas estabelecidas, o programa deve prosseguir para a
próxima fase.
AGIR (CORRETIVAMENTE): comprovada a eficácia do plano implantado e adotado, é necessário torná-lo padrão na
empresa. O novo procedimento é documentado para garantir que sempre seja utilizado, a partir de então e até que uma
nova melhoria o modifique. Esta fase garante que as mudanças que resultaram em melhorias sejam internalizadas nos
processos produtivos adotados pela empresa. Caso as mudanças não alcancem os resultados esperados, esta etapa
envolve o retorno à situação anterior.
O PDCA pode ser aplicado em todas as áreas funcionais da organização (produção, recursos humanos, marketing,

finanças, entre outras), nas quais podem ser identificadas as funções da administração: planejamento, organização,
controle e direção.
O Grupo Realiza conta com uma equipe excelente de consultores que podem ajudar sua empresa a aplicar este
conceito e implantar as ferramentas da qualidade.
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