
Fig.1: CICLO PDCA 

O USO DO PDCA COMO FERRAMENTA 

PARA A GESTÃO DE QUALIDADE 

Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action), também conhecido como ciclo de Deming, é uma ferramenta de gestão 

utilizada na implantação de programas de qualidade, e tem como princípios tornar mais claros e ágeis os 

processos envolvidos na execução da gestão, promovendo melhoria contínua de produtos e processos.  

O ciclo é dividido em quatro partes: Planejamento, Execução, Verificação e Ação corretiva. 

O conceito de PDCA fica fácil de entender quando olhamos para o significado da sua sigla em inglês: P (plan, 

planejar) D (do, fazer) C (check, acompanhar) A (act, corrigir). O que o ciclo PDCA sugere é que, qualquer 

atividade de gestão ou planejamento estratégico que seja executada na empresa, seja conduzida seguindo 

essas quatro fases. É uma metodologia de gestão de quatro passos para implantar melhorias em processos ou 

produtos. Devido seu modelo intuitivo e fácil de aplicar, e produz reais ganhos para as organizações. O ciclo 

PDCA é usado largamente por empresas de todo o mundo, e, é uma ferramenta comum em projetos de gestão 

da qualidade. Permite avaliar os processos desde seu planejamento até a sua execução, facilitando a 

identificação de melhorias dos processos. 
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CONCLUSÃO 

O PDCA é uma ferramenta importante para as 

organizações, podendo auxiliar na elaboração do 

Planejamento Estratégico e na definição das melhores 

ações para o atingimento das metas propostas pela 

empresa. Sua forma cíclica permite um maior controle 

das ações, e aponta possíveis falhas, permitindo que 

possam ser corrigidas ou até mesmo substituídas 

através de um ciclo contínuo.  

Durante o planejamento, as metas são desdobradas e 

as medidas necessárias para seu alcance serão 

definidas visando atingir os objetivos corporativos das 

empresas. 
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