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Planejamento Estratégico – PDCA 

 
 Dentro do agronegócio brasileiro, onde as variáveis externas que 

interferem na lucratividade do negócio são diversas e uma estratégia mal 

elaborada pode por em risco anos de trabalho árduo, o planejamento se tornou 

uma ferramenta essencial para se alcançar os lucros desejados e minimizar os 

riscos de um empreendimento. Uma das ferramentas de planejamento muito 

utilizada é o PDCA.  

Segundo o SEBRAE (s.d), o ciclo PDCA é uma ferramenta que facilita a 

tomada de decisões visando garantir o alcance das metas necessárias ao bom 

funcionamento do negócio. A sigla em Inglês corresponde à P (Plan) de planejar, 

D (Do) de executar, C (Check) de checar e A (Act) de agir.  

Na primeira etapa do ciclo, o produtor deve planejar todas as atividades 

que devem ocorrer durante o ano agrícola (considerando o tempo, o custo e o 

procedimento de cada uma das operações), assim como objetivos a serem 

alcançados com a finalidade de atingir as metas previamente estabelecidas.   

Em seguida, é o momento de colocar em prática os procedimentos 

elaborados na etapa anterior. Nessa segunda fase é necessária uma mão de obra 

competente, para que seja possível alcançar as metas com sucesso.  

A terceira fase do ciclo corresponde à verificação das atividades 

executadas na etapa anterior. Nesta é possível perceber se os procedimentos 

foram realizados corretamente e se os mesmos foram compreendidos pelo 

executor. É fato que tal etapa deve ser contínua durante todo o processo de 

produção, já que está irá dizer se o produto está seguindo os padrões de 

qualidade ou se há falhas em algum processo.  

Finalmente, a última etapa do PDCA corresponde à ação corretiva do 

empreendedor contra as causas que impediram a execução planejada de algum 

processo da produção, evitando que tal erro ocorra novamente.  

Por fim, é fato que o produtor rural (assim como qualquer empresário) 

deve estar atento aos fatores que podem influenciar no sucesso de seu 

empreendimento. Dessa forma, é através do ciclo PDCA que o produtor poderá 

planejar estratégias, executá-las, analisá-las e verificá-las com a finalidade de 

proporcionar uma melhoria contínua na execução de seu produto.  

  

 


