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PDCA: conceito ou método?
Emborao PDCA seja bastante utilizado e referenciado na literatura, é possível observar que ele é, 
ora chamado de conceito, ora de modelo, ora de método, ora de técnica. Mas o que seria ele de fato?
Os modelos são padrões criados, a partir de algum critério restritivo, para representar ou 
desenvolver algum processo ou atividade.  São representações simbólicas com um propósito claro 
mas que, ao construí-lo, se reconhece, ao mesmo tempo, que há uma limitação. Como o PDCA não 
é restritivo, mas uma ideia ampla sob o qual métodos específco podem ser criados, então ele não se 
enquadra na definição de modelo.
Já as técnicas são ferramentas ou artifícios para a consecução de um propósito parcial e temporário 
que faz parte de um caminho para um objetivo mais amplo. A técnica se refere à prática direta e, por 
isso não serviria como inspiração para a construção de idéias mais abrangentes.
Os métodos, por sua vez, possuem várias definições segundo a ótica utilizada. Uma denominação 
geral e aceita de método é aquela que define como um “procedimento regular, explícito e passível 
de ser repetido para conseguir-se alguma coisa, seja material ou conceitual”. Essa definição não se 
enquadra no PDCA, pois ele tem uma natureza mais abstrata, não tem um propósito específico, mas 
comum, e não se destina a obtenção de resultados comuns por meio de repetição.
Os conceitos, por si, são abstrações ou construções lógicas elaboradas para captar um fato ou 
fenômeno por eles representado (simbolismo lógico), expressos mediante um sinal conceitual 
(simbolismo gramatical). Os conceitos são captados por meio da percepção para tornar inteligível os 
acontecimentos ou experiências que se dão no mundo real. Isso significa que o conceito é um 
ordenamento lógico que simboliza uma idéia, sendo o método, portanto, um desdobramento 
daquele,  na medida em que possibilita uma aplicação prática consistente. Exemplos de métodos 
que se utilizaram do conceito do ciclo PDCA são as normas de gestão da qualidade - ISO 9001 -  e 
meio ambiente – ISO 14.001, o OODA Loop (Observe, Orient, Decide e Act) que é um conceito 
aplicável ao processo de operações de combate e estratégia militar. Há também os métodos de 
análise e solução de problemas como o QC Story e o MASP, além do DMAIC (Define, Measure,  
Analyse, Improve, Control) e DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify) utilizados para 
solucionar problemas e desenvolver novos produtos, respectivamente, na metodologia Six Sigma.
Assim, embora essa seja uma discussão meramente epistemológica é incorreto denominar do PDCA 
de método, pois trata-se de um conceito sobre os quais os métodos e modelos são derivados.

Onde começa o ciclo PDCA? No “P”? Nem sempre!
A introdução do ciclo de Shewhart no Japão, foi ainda uma outra indagação: onde se inicia o ciclo 
quando ele for usado para resolver problemas? Num fluxo de processo normal, como mostrado nas 
figuras 2, 3 ou 4, é fácil relacionar o PDCA à sequência, pois parece bastante razoável iniciar o 
trabalho pelo planejamento. No entanto, quando o PDCA é utilizado para a melhoria, há uma 
indagação recorrente sobre como planejar a correção de algo que não se conhece muito bem. Essa 
mesma pergunta foi feita a Deming depois de sua viagem histórica ao Japão em 1950. Shoichi 
Shimizu, hoje Professor Emérito da Universidade de Nagoya, escreveu a Deming para lhe perguntar 
onde se inicia o ciclo PDCA quando utilizado para resolver problemas. Shimizu lhe ofereceu três 
alternativas e a que Deming indicou foi o Check. Estava assim criado o ciclo CAPD, que é um 
modelo bastante aplicado em análise de padrões de falha e na ação corretiva. Esse modelo segue um 
raciocínio indutivo, enquanto que o PDCA é mais adequado numa abordagem de projeto, onde 
prevalece o raciocínio dedutivo. O CAPD inclui a correção do efeito do problema, o que na 
linguagem técnica é denominado de correção, com a ação corretiva, que trata das causas do 
problema. Assim, ao resolver um problema usando o CAPD, o usuário não gira um ciclo, mas um 
ciclo e meio (ver figura 6), pois precisa avaliar e agir duas vezes: a primeira sobre o efeito e a 



segunda sobre a causa.
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Figura : Ciclo CAPD para correção e ação corretiva.
Fonte – Baseado em Kondo (1995)

A aplicação prática do CAPD acontece nos processos de ação corretiva, popularizados pelo método 
das 8 Disciplinas, ou 8D, da Ford Motor Company. Esse método tem como a primeira etapa 
descrever o problema em todas as dimensões possíveis. A segunda trata de conter os problemas, 
dentro do limite de controle de fornecedor, antes que uma ação definitiva seja proposta e 
implementada. Essas etapas se definem de forma clara como check e  act, respectivamente, na 
definição do PDCA. O planejamento das ações propriamente dita acontece apenas na quinta etapa. 
Parece portanto que, embora a indagação sobre onde começa o ciclo PDCA tenha sido feita pelos 
japoneses, foram os americanos da Ford que implementaram o ciclo CAPD na prática. Hoje em dia, 
muitas organizações adotam o método 8D, com outra denominação como, por exemplo, Relatório 
de Ação Corretiva, Relatório de Não Conformidade, ou algo parecido.

PDCA: um legado
O caminho que levou ao desenvolvimento do PDCA remonta à revolução científica, que começou a 
quase 400 anos. Nos últimos 70 anos, após a publicação do ciclo de Shewhart, ele vem ajudando 
pessoas e empresas a estruturar o pensamento, a ordenar esforços e a planejar todo o tipo de projeto 
ou mudança, dos pequenos aos grandes, dos simples aos complexos, dos rápidos aos plurianuais. 
Diante de sua notoriedade, o PDCA tornou-se um conceito universal, um verdadeiro legado, um 
conceito cujo proprietário é a humanidade, que dele tem se utilizado e dele pode depender para a 
resolução de muitos problemas que afligem a sociedade moderna. E é na complexidade do mundo 
de hoje, que o PDCA mostra seu maior valor: o da simplicidade. E é essa simplicidade que ilumina 
mentes humanas e mostra o caminho, sem se preocupar em acertar na primeira, mas acertar, mais 
cedo ou mais tarde.


