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4.10 Ciclo PDCA

É uma maneira de orientar de maneira eficiente e eficaz a execução de uma determinada
ação. Também traduz o conceito de melhoramento contínuo, implicando literalmente um
processo sem fim. O ciclo PDCA também é conhe- cido como ciclo de Deming, assim
chamado em homenagem ao famoso “guru” da qualidade.

O ciclo começa com o estágio P (de planejar), que envolve o exame do atual método ou do
problema a ser estudado, envolvendo a identificação da necessidade, análise,
estabelecimento dos objetivos e a determinação do método, formulando um plano de ação
em que se utiliza a ferramenta 5W2H.
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O próximo estágio do ciclo é o D
(da execução) e aborda a
necessidade e execução de
treinamentos como a execução do
plano de ação.

Nesse estágio podemos aplicar um
novo ciclo PDCA para resolver
problemas da implemen- tação
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A seguir no estágio C (de checar) o
objetivo é avaliar a eficácia da nova
solução e o resultado esperado,
coletando informações para uma
nova análise.
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Finalmente, no estágio A (da ação)
busca-se desenvolver a padronização da
solução e a análise de sua extensão para
outras aplicações, ou se o problema não
foi corrigido é realizada uma nova
tentativa por meio do aprendizado
adquirido com a primeira volta do ciclo
PDCA.
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4.11 Plano de ação 5W2H

Uma forma simples de planejar as ações operacionais, o 5W2H consiste na formatação de
um plano respondendo as seguintes questões: O que? (What?), Por quê? (Why?), Onde?
(Where?), Quando? (When?), Quem? (Who?), Como? (How?) e Quanto custa? (How
much?).
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O plano de ação 5W2H é uma maneira simples que contém as informações
necessárias para o acompanhamento e a execução da ação pretendida.
Podemos complementá-lo com a elaboração de um gráfico com prazos e
tarefas relacionados entre si.
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Nessa aula, vimos que, devidamente aplicadas, as sete ferramentas
poderão levar uma usina sucroalcooleira a elevar os níveis de qualidade
por meio da solução eficaz de problemas; diminuir os custos, com
produtos e processos mais uniformes; executar projetos melhores;
melhorar a cooperação em todos os níveis da organização; identificar
problemas existentes nos processos, fornecedores e produtos; identificar
as raízes dos problemas e solucioná-los de forma eficaz. É necessário saber
a utilidade de cada ferramenta e como aplicá-la, pois somente assim será
possível obter bons resultados.
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