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PDCA, Ciclo Deming ou Ciclo Shewhart   

A avicultura é um negócio de grande competição e de pequenas margens. Para estar 

na dianteira as empresas devem buscar a excelência empresarial por meio da melhora 

continua de seus processos e produtos. O Ciclo Deming é uma ferramenta que muito 

pode aportar a este esforço interno diário ao incorporar disciplina, metodologia e or-

ganização ao processo gerencial e decisório diários das empresas. 

William Edwards Deming aprendeu modelagem estadística como uma forma de controlar e 
melhorar os processos industriais com o seu amigo e mentor Walter A. Shewhart, do Bell 
Laboratories, nos Estados Unidos. Deming levou seus conhecimentos ao Japão ao final dos 
anos 1940, onde as técnicas foram amplamente adoptadas pela indústria e, posteriormente, 
pelos japoneses. Nos anos 1980, esta técnica foi adotada nos EUA devido à crescente dife-
rença de qualidade e de manufatura dos carros nos EUA e no Japão (1). 

Nos anos 50 o Dr. Deming propôs que os proces-
sos de negócios deveriam ser analisados e medi-
dos a fim de permitir identificar as causas de suas 
variações que levavam os produtos a desviar-se de 
suas especificações. Ele recomendou que se pu-
sessem os processos industriais em um ciclo de re-
troalimentação continua para permitir aos gerentes 
identificar e modificar as etapas destes processos 
que necessitavam de melhorias. Daí nasceu um di-
agrama para ilustrar este processo continuo e que 
se conhece, comumente, por PDCA ou Ciclo De-
ming. O ciclo se compõe de quatro etapas usadas para buscar as melhorias. Assim como o 
ciclo não tem um fim, o ciclo PDCA deve ser girado, constantemente, em busca da melhora 
continua dos processos (3). Nele, o P (Plan) significa planejar, desenhar os componentes do 
processo para melhorar os resultados; D (Do) é implementar e executar o que foi planejado 
e medir seu desempenho; C (Check) é verificar as medições e reportá-las aos que tomam as 
decisões e, finalmente, A (Act) é atuar, tomar as medidas capazes de melhorar os processos 

(2).  

Nos meus muitos anos de trabalho com os abatedouros avícolas, eu aprendi que somos uma 
indústria na qual nós, seus profissionais, temos a tendência, ou o mal costume, de passar 
dos problemas com que nos deparamos diariamente diretamente à sua solução sem, fre-
quentemente, sequer buscar conhecer as suas causas! Ao usar este processo decisório de-
sorganizado e equivocado cremos estar agilizando a solução dos problemas, quando, na re-
alidade, estamos criando espaço para que eles voltem a se repetir. A incorporação do Ciclo 
Deming ao nosso processo de tomada de decisão diário pode contribuir para mudar esta 
realidade e melhorar os resultados operacionais e económicos das empresas avícolas.  

(1) https://www.techopedia.com/definition/28058/deming-cycle 

(2) http://www.balancedscorecard.org/BSC-Basics/Articles-Videos/The-Deming-Cycle  

(3) http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html 


