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RESUMO

Nas empresas, com a crescente mudança no mercado e a busca por competitividade, o desenvolvimento de produtos que apresentem qualidade 
tem se tornado uma exigência. Neste contexto, muitas empresas passam a empregar conceitos, métodos e ferramentas da qualidade, de modo a 
melhorar o desempenho de seus processos a busca pela qualidade de produtos, processos e de certificações da qualidade, como a ISO 9001, 
tornaram-se imprescindíveis e vitais para as organizações. Desta forma, a pesquisa teve como base as bibliografias de renome para viabilizar 
aplicabilidade das ferramentas da qualidade que possam auxiliar este processo. Com isso foi realizado uma revisão sistemática, assim pôde-se 
identificar que o Diagrama de Causa e Efeito foi a principal ferramenta utilizada pelos pesquisadores, seguido do Diagrama de Pareto, Folha de 
Verificação, Histograma, Diagrama de Dispersão Plano de ação - 5W2H, Cartas de Controle e, respectivamente. Deste modo, as ferramentas da 
qualidade demonstram aplicabilidade nas empresas, podendo proporcionar resultados satisfatórios, como a redução de perdas no processo e 
melhorias na qualidade dos produtos. A pesquisa mostra a praticidade e simplicidade sobre as sete Ferramentas da Qualidade que por esse 
motivo podem ser usadas por todos os níveis organizacionais e operacionais da empresa. Este estudo tem por objetivo descrever as 7 (sete) 
ferramentas básicas de qualidade  no Processo Organizacional, conceituar as ferramentas aplicáveis, demostrar o uso das ferramentas, mostrar os 
conceitos de qualidade. Esta conclusão apoiou-se no fato de haver um grande número de publicações literárias, acadêmicas e não acadêmicos a 
respeito do tema as 7 ferramentas da qualidade aplicáveis no processo organizacional, leva-nos a crer que ainda há um hiato entre a academia o 
meio empresarial. Com a Revisão da Literatura, foram coletados dados por meio bibliográfico e eletrônico, onde o estudado conceituou o tema, e 
apresentar a base teórica sobre os constructos teóricos da Qualidade, e os indicadores que atenderam os objetivos do trabalho. A pesquisa 
apontou para uma grande concentração dos trabalhos voltados aos processos de qualidade, considerando-se que está relacionada à resposta e 
objetivos do processo organizacional. O tema as 7 ferramentas da qualidade aplicáveis no processo organizacional  de pesquisas acadêmicos 
dando a generalidade buscada neste estudo, porém em comum clarificou-se que a necessidade das ferramentas aplicáveis para as organizações 
de controles internos eficientes são a base necessária ao início de qualquer implantação de sistema de gestão da qualidade.
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