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O QUE É PDCA?

 É uma metodologia que
 proporciona melhora 
 contínua de processos
 por meio de 
 planejamento e 
 MEDIÇÃO DE RESULTADOS
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RODA O PDCA

A COMO UTILIZO O PDCA EM MINHA EMPRESA?

Antes de tudo, é importante entender que se trata de um ciclo. Ou seja,
 todo o processo é constituído por atividades que devem ser planejadas 
e recorrentes, sem que tenham um fim determinado.

E o ciclo respeita a ordem proposta pela sigla. Ou seja, tudo começa 
com o P, o Planejamento, momento em que você deve focar a parte 
estratégica, levantando informações e analisando-as. Depois, parte-se
 para a prática, o D, quando o que foi planejado deve ser executado. 

E o que foi executado deve, então, ser verificado, 
ou checado ©; é o momento em que as ações são avaliadas, e cuja 
avaliação aplicará 
uma ação ou um ajuste (A), de forma a corrigir os problemas e as 
divergências encontradas.

1° PLANEJAR

2° DESENVOLVER

3° CHECAR 

4° AGIR 

elaborar um plano

execução do plano, colocar em prática

análise ou verificação dos resultados 

É a última fase. Nela, são 
tomadas as ações corretivas
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A  1 - PLAN (PLANEJAR) – Neste primeiro passo para a aplicação, 
você deve elaborar um plano. Deve desenvolver, com base nas diretrizes
 e políticas da sua empresa, uma estratégia que se proponha a resolver os
 problemas levantados.

A partir disso, deve levar em consideração três fases fundamentais: a 
primeira é o estabelecimento dos objetivos do ciclo; a segunda é a 
escolha do caminho para que estes objetivos sejam atingidos; e a
 terceira é a definição do método que deverá ser utilizado para isso.
 E deve também montar a equipe, escolhendo os profissionais que 
liderarão os processos.

Como ocorre em qualquer planejamento, a boa e cuidadosa elaboração
 desta etapa evita falhas e perdas de tempo desnecessárias nas próximas
 fases do ciclo PDCA.

2 - DO (FAZER) – O planejamento está pronto e bem detalhado? 
Hora de colocá-lo em prática. Hora de arregaçar as mangas e tocar a 
execução do plano, que consiste também em treinar os envolvidos para
 prepará-los para o método que será empregado. Esta é a etapa mais 
importante do ciclo e deve ser acompanhada bem de perto para que em
 nenhum momento se desvie do que foi planejado.

3 - CHECK (VERIFICAR) - O terceiro passo é a análise ou verificação 
dos resultados alcançados e dos dados coletados. Esta etapa pode se 
desenvolver tanto ao mesmo tempo em que o plano quando é elaborado 
– quando se verifica se o trabalho está sendo feito da forma devida – quanto 
após a execução, quando são feitas as análises estatísticas dos dados e a 
verificação de todos os itens. O principal objetivo desta fase é detectar 
eventuais erros ou falhas.

RODA O PDCA
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4 - ACT OU ADJUST (AGIR, CORRIGIR) – É a última fase. Nela, são 
tomadas as ações corretivas com base no que foi verificado. Ou 
seja, deve-se corrigir as falhas encontradas no passo anterior. 
Então, após realizada a investigação das causas destas falhas ou
 desvios no processo e após agir para solucioná-las, 
comece tudo de novo. Exatamente: como um ciclo, 
 o PDCA deve ser retomado
 sempre para que, as práticas e os processos se aprimorem 
 continuamente.

 Certo. Mas por que o PDCA é tão importante assim?
 Porque a metodologia é uma tradução precisa daquela máxima 
 segundo
 a qual a “prática leva à perfeição”. Somente após a retomada de 
 processos
 você conseguirá identificar e corrigir falhas, aprimorando-os
  continuamente.

 E ele também prioriza a medição – e você já deve ter percebido que 
 medir é uma  atividade fundamental para a sua gestão. Afinal, 
 como você poderá saber se sua oferta hoje é melhor do que a de 
ontem? Como descobrir se os seus produtos ou serviços estão
 de fato agradando aos clientes, sem ter dados concretos para isso? 
 Como bem afirm
a Peter Drucker, o papa da administração, “o que não se pode 
 medir, não se pode gerenciar”.

RODA O PDCA
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RODA O PDCA

Lembre-se a  METODOLOGIA cíclica
Rode o PDCA quantas vezes
For necessário
  A “PRÁTICA LEVA À PERFEIÇÃO”.
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