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RESUMO 

Muitos empresários que possuem recursos para investir na qualidade de suas organizações acabam 
investindo no estrutural, na atualização de maquinários, equipamentos de escritório, além de palestras 
motivacionais e treinamentos específicos aos setores. Não há dúvidas que todas essas possibilidades de 
investimentos de fato melhoram a qualidade da empresa. No entanto, de todos os recursos pensados para 
o alcance da qualidade dentro da organização, a comunicação interna e administrativa, com ênfase na troca 
de informações entre setores, são pouco lembradas ou nem sempre percebidas como um diferencial de 
qualidade. Nesse sentido, este artigo visa elucidar como a comunicação interna e administrativa podem 
influenciar diretamente na qualidade da prestação de serviços internos entre os setores das organizações 
em geral. Para tanto, realizou-se uma pesquisa com o objetivo de identificar como os representantes 
setoriais de diferentes empresas percebem a influência da comunicação interna e administrativa na 
qualidade dos serviços prestados. Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada em três empresas de 
diferentes portes e ramos de atividade, localizadas em Paranavaí, noroeste do Paraná. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Administrativa; Comunicação Interna; Desempenho; Qualidade. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Independente de qual seja o perfil de uma organização, se a mesma possui setores 
que cuidam de assuntos diferentes que dependem entre si para o resultado fim, seja a 
entrega de produtos ou serviços, a comunicação entre seus setores precisa dar certo. 
Porém, muitos administradores destinam seu foco para outros aspectos que influenciam a 
qualidade da prestação do serviço interno da empresa e que consideram mais 
preocupantes, como, por exemplo, os maquinários e sua capacidade de produção ou 
defeitos que possam apresentar, a qualificação de funcionários para seus respectivos 
setores, se a entrega dos produtos ou serviços está dentro do prazo ou se os 
equipamentos de escritório estão atualizados.  

É possível ainda que verifiquem se os funcionários estão ergonomicamente 
confortáveis ou até façam estudos para melhorar o layout em setores que precisam ser 
mais eficientes no fluxo de materiais, estoques ou que precisam criar determinada 
dinâmica em variados leques de possibilidades no universo organizacional, além de 
organizar palestras motivacionais, dentre outras ações.  

Enfim, quando o Administrador pensa em melhorar os resultados da organização, 
ele repassa uma série de itens um a um na sua ordem particular de prioridade, se 
preocupando com o peso que determinado investimento terá no orçamento da empresa e 
acaba investindo naquele que está mais ao seu alcance. 

Não há dúvidas de que todas essas possibilidades de investimentos melhoram a 
qualidade da empresa como um todo. No entanto, entre todos os recursos pensados para 
o alcance da qualidade dentro da organização, a comunicação interna e administrativa, 
com ênfase na troca de informações entre setores, são pouco lembradas ou nem sempre 
percebidas como um diferencial de qualidade. Nesse sentido, surgiu o interesse por 
investigar a seguinte questão: como os representantes setoriais de diferentes empresas 
percebem a influência da comunicação interna e administrativa na qualidade dos serviços 
prestados? 
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Em muitas empresas é possível observar funcionários de determinado setor 
reclamando que o outro setor não repassou determinada informação, ou que passou as 
informações num prazo muito curto. Situações como essas podem até trazer 
desentendimentos entre os funcionários (MELO, 2010, p. 301), o que prejudica o alcance 
dos resultados (MELO, 2010, p. 74).  

Visando compreender a relevância desta questão na ótica de quem sofre o 
problema, ou seja, líderes setoriais e demais funcionários das organizações, este artigo 
visa elucidar, como a comunicação interna e administrativa pode influenciar diretamente 
na qualidade dos serviços das organizações.  Para tanto, realizou-se uma pesquisa cujo 
objetivo foi identificar como os representantes setoriais de diferentes empresas percebem 
a influência da comunicação interna e administrativa na qualidade dos serviços prestados. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Todas as organizações possuem características específicas e outras inúmeras 
características comuns. A análise destas ultimas permite apresentar conjuntamente dados 
específicos de organizações distintas, observando-se características como: a grande 
divisão setorial das organizações, a tão almejada Qualidade, focada no diagnóstico dos 
processos internos, e a Comunicação Interna e Administrativa, que, embora muitas vezes 
deixadas de lado em diagnósticos que visam desempenho organizacional, são processos 
internos passíveis de sondagem, ou seja, permitem a observação do quanto seus níveis 
de assertividade geram influência no desempenho qualitativo dos processos setoriais das 
organizações como um todo. 
 
2.1 QUALIDADE 
 

Para melhor compreensão dos resultados presentes neste artigo, torna-se 
interessante conhecer os conceitos atribuídos à palavra Qualidade, que conduzem a 
maneira mais adequada de identificar o foco deste novo e estratégico olhar. 

Numa visão reconhecida como “Transcendente”, Robles Jr. (2009, p. 23) concebe a 
qualidade como “sinônimo de excelência absoluta e universalmente reconhecível, marca 
de padrões irretorquíveis e de alto nível de realização.” Teboul (1991, p. 31) afirma que “a 
qualidade é: aquilo que é feito de maneira impecável e do qual não se fala; o respeito às 
especificações, ao orçamento e aos prazos de entrega; funcional e de fácil utilização; uma 
resposta rápida, adaptada; o alto nível.” 

Lucinda (2010, p. 1) afirma que "qualidade é aquilo que me satisfaz; está 
relacionada a um preço justo; está relacionada a um produto que funciona corretamente; 
está relacionada a um serviço prestado de forma a superar as expectativas de quem dele 
faz uso." A autora acrescenta que as organizações reconhecidas como sérias buscam 
aprimorar seus produtos e serviços de forma incessante, pois sabem que outras 
organizações também estão fazendo isso.  

Teboul (1991, p. 49) chama a atenção para o fato de que “na qualidade não basta 
apenas a satisfação do contrato cumprido, é necessário existir também o ‘algo mais’ que 
nos fará escolher um produto, ao invés de outro, um serviço, ao invés de outro.”  

Deming (1990, p. 136) em sua explanação sobre qualidade fala também em 
redução de custos: 

 
[...] qualidade é útil a qualquer um que lance um produto ou esteja comprometido 
com um serviço, ou com pesquisas, e deseje melhorar a qualidade de seu trabalho 
e, ao mesmo tempo, aumentar sua produção, tudo com menos mão-de-obra e a 
custos reduzidos. Os serviços precisam melhorar junto com a produção. 
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Quando se fala em Qualidade no mundo das Empresas/Organizações, logo se 
lembra da Qualidade Total que, segundo Paladini (1994, p. 17), está “completamente 
direcionada para o consumidor”, porém ela “envolve a todos na organização” (PALADINI, 
1994, p. 17).  

Cabe ressaltar que se a prestação do serviço analisado aqui é o da Comunicação 
Interna e Administrativa entre os setores das organizações, a melhora destas práticas 
consequentemente refletirá na qualidade da organização como um todo. Por isso, Paladini 
(1994, p. 33) ainda destaca que: 

  
A Qualidade Total guarda íntima relação com a missão das organizações, já que 
determina uma forma pela qual a organização atende à sociedade em que ela se 
insere. Este atendimento se dá no plano interno (adequação dos elementos que 
compõem a empresa a sua melhor condição de operação) [...] 

 
Para Oliveira (2003, p.10,11), a qualidade total quanto aplicada ao setor de 

serviços se relaciona com: 
 

o fornecimento do produto “serviço” com qualidade superior aos clientes, 
proprietários e funcionários. Com esse conceito, percebe-se que a análise não 
deve-se limitar aos clientes externos. É necessário levar em consideração todos 
os indivíduos da cadeia administrativa – funcionários e administradores -, 
ressaltando a importância de cada um na conquista do objetivo comum, que é a 
qualidade. 

 
Quando o assunto envolve Qualidade Total, não tem como não falar da ISO 

(International Organization for Standardization) apresentado aqui por Mills (1994, p. 30): 
 

O comitê técnico ISO/TC 176 da Organização Internacional para Normalização 
(ISO) é responsável pelo desenvolvimento geral de normas e diretrizes no campo 
da garantia da qualidade. Este comitê é constituído por representantes de mais de 
cinquenta entidades nacionais de normalização que expressaram desejo ativo no 
desenvolvimento destes documentos. Alguns são membros participantes (P) e 
outros são membros observadores (O). 

 
O NIT - Núcleo de Informação Tecnológica SENAI-DET- DR/PR (2001, p. 7), numa 

apresentação do Ciclo PDCA (Planejar [Plan], Fazer [Do], Checar [Check] e Agir [Act]), 
apresentou duas definições de qualidade. A primeira refere-se à norma ISO 8402 que 
conceitua Qualidade como “a totalidade de características de uma entidade que lhe 
confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas”. A segunda, 
talvez a mais famosa, refere-se à definição da norma ISO 9000, também citada por Teboul 
(1991, p. 54), na qual afirma-se que a “Qualidade é o conjunto das propriedades e 
características de um produto, processo ou serviço, que lhe fornecem a capacidade de 
satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas.”  

E se por ventura ainda existam dúvidas sobre a qualidade estar intrinsicamente 
ligada aos setores das organizações, Paladini (1994, p. 103) afirma que “a atividade inicial 
de qualquer programa de melhoramento do processo produtivo é a organização interna 
dos setores produtivos.” Las Casas (1997, p. 20) também destaca essa visão ao dizer que 
“a qualidade total em serviços engloba, além dos clientes externos, todos os que com ela 
interagem, ou seja, funcionários e administradores.”  

Ainda com o foco nas boas práticas internas que norteiam a qualidade, Oakland 
(2007, p. 16) afirma que “a capacidade de atender às exigências do cliente é vital, não 
apenas entre duas organizações diferentes, mas dentro da mesma organização.” 

E para Lucinda (2010, p. 2), "maior qualidade significa funcionários mais satisfeitos 
com a qualidade de vida no trabalho", entendendo isso, basta ao Gestor/Administrador 
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buscar soluções para se ter qualidade, pois segundo Deming (1990, p. 4), “a qualidade 
começa com a intenção que é determinada pela administração.” 
 
2.2 COMUNICAÇÃO INTERNA E ADMINISTRATIVA 
 

No mundo corporativo, a comunicação que acontece dentro da organização possui 
inúmeras divisões com suas minúcias conceituais, sendo necessário, portanto, afirmar 
que Comunicação, neste trabalho, não se trata de Endomarketing, que, segundo Silva 
(2005, p. 67), consiste no marketing voltado para “o desempenho mercadológico interno”. 
Um exemplo simples de Endomarketing é quando uma organização comunica aos seus 
funcionários certificações que recebeu/recebe, buscando assim valorizar a organização 
bem como a importância dos funcionários pelos resultados da mesma (SILVA, 2005, p. 
71).  

Por outro lado, o presente trabalho delimita-se ao conceito de Comunicação Interna 
apresentada por Kunsch (2003, p 159), como a importante "troca de informações entre a 
gestão executiva e a base operacional, na busca da qualidade total [...] de qualquer 
organização", assim como a Comunicação Administrativa definida por Paludo (2010, p. 
185), como a “responsável pela circulação das informações em uma organização”, na 
qual, segundo Kunsch (2003, p. 153), acontece "as redes formal e informal de 
comunicação, que permitem o funcionamento do sistema organizacional."  

O presente trabalho refere-se então ao tema da Comunicação Interna somado ao 
da Comunicação Administrativa, pois se propôs analisar a troca de informações entre os 
setores das organizações pesquisadas, com a intenção de observar o quanto a 
assertividade dessas comunicações impacta na qualidade dos processos setoriais. Mas 
antes disso, é necessário conhecer primeiramente a abrangência da comunicação e seus 
efeitos. 

O sistema de comunicação de uma organização, segundo Paludo (2010, p. 185), “é 
a forma pela qual as informações necessárias ao funcionamento da estrutura 
organizacional são transmitidas a todos os interessados”. Por isso, Cahen (1990, p. 192) 
afirma que a comunicação não é “uma ferramenta exclusiva do(s) setor(es) de Marketing”, 
mas sim “uma ferramenta estratégica da empresa - como um todo -, pois todos os seus 
setores têm de estar necessariamente voltados para seus resultados finais”. 

Melo (2010, p. 166) observa que a “comunicação interna é o lugar por excelência 
para se enxergar a organização como um todo”, cabendo aqui a pergunta: qual 
Administrador não deseja ter essa possibilidade de visão do todo para corrigir as falhas? 
Melo (2010, p. 166) também vê a Comunicação Interna de forma estratégica, afinal “todas 
as ações da empresa são gestadas a partir do seu interior”, criando assim a oportunidade 
de alcançar um “alto nível de eficácia na comunicação e dinamizar o desempenho da 
organização [...], daí o caráter estratégico” (MELO, 2010, p. 166).  

Se a intenção é melhorar a eficácia da comunicação, Paludo (2010, p. 185) afirma 
que é preciso identificar antes “qual o momento adequado e qual o meio a ser utilizado 
para comunicar”, pois, segundo ele, “são questões que precisam ser definidas 
previamente, a fim de que a comunicação possa ser eficaz.” Desta forma, segundo Melo 
(2010, p. 163), além de possibilitar a equalização dos interesses, torna-se possível “a 
integração entre equipes e departamentos no desenvolvimento do trabalho conjunto”, pois 
a formalização dos processos de comunicação interna gera o entendimento entre as 
partes, ou seja, o entendimento entre os setores da organização.  

Por isso, cabe destacar que "a comunicação interna corre paralelamente com a 
circulação normal da comunicação que perpassa todos os setores da organização, 
permitindo seu pleno funcionamento" (KUNSCH, 2003, p. 154). 
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Uma comunicação interna de má qualidade demanda atenção não só pelos 
motivos já apresentados, mas porque sua má qualidade pode gerar conflitos, como 
explica Melo (2010, p. 301): 

  
uma  comunicação  interna  deficiente, ainda  que  não  seja  ela  a  causa  
primeira  da  crise  das  relações,  acaba  agravando  a  situação  como  um  todo;  
isto  porque  os  agentes, em processo de contínuo desgaste, tornam-se mais 
reativos a críticas, como também  se  mostram  mais  intolerantes a  falhas, não  
importando  a  origem  e os  cargos  envolvidos. 

 
No entanto, uma Comunicação Interna de qualidade permitirá que os funcionários 

“sejam bem informados e a organização antecipe respostas para suas necessidades e 
expectativas. Isso ajudará a mediar os conflitos e a buscar soluções preventivas" 
(KUNSCH, 2003, p. 159).  

Cabe ao Administrador geral encontrar maneiras de observar se essa troca de 
informações está fluente ou se existem falhas, pois os conceitos aqui apresentados 
evidenciam o quão a Comunicação Interna e Administrativa são relevantes para eficiência, 
ou seja, para a Qualidade dos processos administrativos setoriais das organizações. 
 
3 METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada em três organizações com perfis 
distintos, todas localizadas na cidade de Paranavaí Estado do Paraná: 

 
▪ Organização 1: Um supermercado que pertence a uma grande rede e possui 11 

setores internos.  
▪ Organização 2: Uma Instituição de Ensino que atua desde a educação infantil até o 

ensino superior, apresentando no prédio administrativo pesquisado 6 setores.  
▪ Organização 3: Uma grande Indústria que produz uma variedade de produtos na 

área da construção civil, apresentando 10 setores.  
 
Quanto ao tipo de pesquisa, foi realizada uma pesquisa exploratória, a fim de 

conhecer a percepção dos funcionários responsáveis por seus setores, sobre a influência 
da comunicação interna e administrativa na qualidade da prestação de seus serviços. 

O método de coleta de dados utilizado foi a aplicação de um questionário 
quantitativo aos responsáveis setoriais das empresas pesquisadas. Contém três questões 
com a possibilidade de escolher uma resposta entre quatro alternativas por questão.  

Posteriormente, as opções de resposta foram categorizadas de forma similar à 
Escala de Likert (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 261) para identificar o grau de 
relevância, desempenho e importância da Comunicação Interna e Administrativa para os 
responsáveis dos setores das organizações pesquisadas.  

O estudo dos dados foi realizado por meio de uma análise estatística descritiva, 
utilizando o programa Excel para gerar os gráficos, calcular as médias e porcentagens. 

Para que se tenha maior confiança nas informações aqui obtidas, cabe a 
explanação de um dos métodos já citados que mais valoram o presente trabalho. 

Os questionários, segundo Richardson, (2015, p. 189) “cumprem pelo menos duas 
funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social” 
e acrescenta dizendo que a informação obtida por meio dele “permite observar as 
características de um indivíduo ou grupo”. 

Richardson (2015, p. 70) também fala do método quantitativo aqui utilizado: 
 

como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto 
nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio 
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de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-
padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão 
etc. 
Amplamente utilizado na condução da pesquisa, o método quantitativo representa, 
em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 
análise e interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma margem de 
segurança quanto às inferências. 

 
Richardson (2015, p. 191) afirma também que o perfil das alternativas de respostas 

pode ser hierarquizado. Por isso, parte da interpretação dos resultados está demonstrada 
graficamente usando a média obtida de forma similar ao método escalar Likert, que 
abrange “um conjunto de itens apresentados como afirmações” (SAMPIERI; COLLADO; 
LUCIO, 2013, p. 261).  

No método Likert, o sujeito ao responder escolhe apenas uma alternativa, cada 
alternativa possui um valor numérico específico de peso relacionado a questão, desta 
forma “o participante obtém uma pontuação pela afirmação e no final sua pontuação total, 
somando as pontuações obtidas em todas as afirmações” (SAMPIERI; COLLADO; 
LUCIO, 2013, p. 261) permitem obter a qualidade do que está sendo mensurado. 
 
4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Esta análise está dividida em três partes referentes às perguntas do questionário. 
Cada pergunta tem um enfoque estratégico específico para nortear a compreensão geral 
desta análise. 

A primeira pergunta buscou compreender o quanto os setores são independentes 
uns dos outros, sendo possível entender melhor o quanto uma falha na comunicação 
poderia afetá-los. Para que isso fosse sondado, a questão a seguir foi feita aos 
responsáveis de cada setor nas empresas pesquisadas (as respostas objetivas das 
organizações estão apresentadas nos gráficos): 
 
Pergunta 1: Caso ocorra uma falha na comunicação que envolva as atividades do seu 
setor, isso pode afetar diretamente o seu trabalho? 
 

 
 
 
 

Gráficos da Questão 1: Respostas dos responsáveis setoriais das organizações 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Os dados apresentados indicam que as organizações através de seus setores, 
mesmo quando observamos organizações distintas, todas consideram relevantes a 
comunicação interna e administrativa. Haja visto que seja num grau maior ou menor, 
todos os participantes da pesquisa informaram que uma falha na comunicação 
atrapalharia o trabalho dos setores. No caso da Instituição de Ensino e da Indústria 
pesquisada, uma falha na comunicação chegaria ao ponto de parar boa parte dos setores 
(50% dos setores na Instituição de Ensino e 60% dos setores na Indústria).  

Na variação média da escala Likert, com pontos que poderiam variar de 1 para 4, 
sendo 1 para independência total dos setores, ou seja, conseguiriam trabalhar mesmo 
com uma falha na comunicação, e 4 que indicaria que o serviço seria impraticável por 
serem totalmente dependentes das informações, o supermercado é o que seria menos 
afetado caso ocorresse uma falha na comunicação, mesmo reconhecendo que esta falha 
atrapalharia muito 64% dos setores e paralisaria 9% que demonstram depender 
totalmente da comunicação interna/administrativa. 

A segunda questão visou identificar o quão eficiente ou ineficiente os gestores de 
cada setor consideram os responsáveis em trazer a informação essencial para o bom 
desempenho do seu setor. Ou seja, esta questão é uma avaliação da qualidade da 
Comunicação Interna e Administrativa com base na experiência do dia a dia dos 
responsáveis de cada setor. Para essa finalidade, foi feita a seguinte questão: 
 
Pergunta 2: Identifique o quanto os responsáveis em te comunicar alguma informação 
fazem isso com qualidade: 
 

Gráficos da Questão 2: Respostas dos responsáveis setoriais das organizações 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
As opções de respostas da segunda pergunta são as seguintes: nunca comunicam 

o que preciso saber; sou obrigado a parar o serviço e procurar informação (peso 1); 
demoram para comunicar o que preciso saber atrasando meu serviço (peso 2); 
comunicam o que preciso saber, mas muito em cima da hora (peso 3); sempre 
comunicam rapidamente e antecipadamente algo que preciso saber (peso 4). 

Considerando os conceitos de qualidade, a única resposta ideal para essa questão 
seria a de peso 4, pois indicaria que a organização não tem nenhum tipo de falha na 
Comunicação Interna/Administrativa, o que seria excelente. Porém, todas as 
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organizações pesquisadas apontaram falhas através das respostas de seus líderes de 
setores, mas o que chamou atenção foi o resultado da Indústria.  

Foi observado na primeira questão o quanto os setores da Indústria pesquisada 
dependem da Comunicação Interna/Administrativa para um bom funcionamento, o que a 
qualifica como a organização que menos poderia apresentar falhas neste quesito. No 
entanto, apenas 20% dos responsáveis dos setores informaram que “sempre 
comunicam”, o que significa que 80% dos setores identificam falhas na comunicação, com 
30% afirmando de forma categórica que os responsáveis em trazer a informação “nunca 
comunicam” o que o setor precisa saber, sendo obrigados a parar o serviço e buscar as 
informações necessárias. Ou seja, a falha na comunicação interna e administrativa é um 
problema grave identificado na pesquisa, que o Administrador Geral precisará resolver. 

Na observação da variação média, tanto a Instituição de Ensino quanto o 
Supermercado estão mais próximos do ideal (peso 4), enquanto a Indústria apresenta um 
resultado abaixo de 3. 

A pesquisa precisava ir além e confirmar a validação dos dados obtidos nas 
questões anteriores, para isso era imprescindível que os responsáveis dos setores 
apontassem o quanto a qualidade do seu setor melhoraria, se houvesse também uma boa 
qualidade na Comunicação Interna e Administrativa. Para isso, foi apresentada a seguinte 
questão: 
 
Pergunta 3: O quanto você considera que a boa qualidade da comunicação 
interna/administrativa pode melhorar no desempenho do seu setor? 
 

Gráficos da Questão 3: Respostas dos responsáveis setoriais das organizações 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
As respostas demonstram que mesmo no Supermercado, que na observação da 

primeira questão é a organização que menos seria afetada numa possível falha na 
Comunicação Interna/Administrativa, e apontou na segunda questão que possui 82% dos 
seus setores demonstrando que recebem as informações com antecedência, ainda assim 
73% dos setores indicam que a boa Comunicação Interna/Administrativa “melhoraria 
muito” o desempenho dos setores.  

A Instituição de Ensino que apresentou na primeira questão que 50% de seus 
setores sequer funcionariam se houvesse uma falha na Comunicação 
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Interna/Administrativa, indicaram nesta última questão que 83% dos seus setores 
consideram que a boa qualidade na Comunicação Interna/Administrativa “melhoraria 
muito” o desempenho dos seus setores. 

E como já esperado, os resultados da Indústria indicam que 90% dos seus setores 
consideram que a boa qualidade na Comunicação Interna/Administrativa “melhoraria 
muito” o desempenho dos mesmos.  

Na variação média de peso 1 para 4, em que mais próximo de 1 significa que a boa 
comunicação não melhoraria o desempenho do setor, e mais próximo do peso 4 indica 
que a boa comunicação Interna/Administrativa melhoraria muito o desempenho do setor, 
todas as organizações ficaram próximas do peso 4, ou seja, que a boa Comunicação 
Interna/Administrativa melhoraria muito a qualidade setorial. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa tem seu objetivo alcançado ao demonstrar através dos resultados que a 
Comunicação Interna e Administrativa são reconhecidas não só teoricamente, mas pelas 
organizações como um diferencial de qualidade. Ou seja, todos os participantes da 
pesquisa consideram que a comunicação interna e administrativa impacta diretamente na 
qualidade dos serviços internos das organizações, independentemente de seu perfil de 
atuação no mercado.  

No entanto, a pesquisa acabou indo além, pois as estratégias de observação de 
cada pergunta do questionário permitem sua reaplicação em larga escala, não apenas 
para os responsáveis de setores, como aqui limita-se a pesquisa, mas para todos os 
funcionários não só das organizações pesquisadas, mas para qualquer outra organização 
independentemente de seu perfil, visto que as questões foram estrategicamente 
elaboradas com esta finalidade. 

Os resultados da pesquisa também revelaram que cabe atenção aos responsáveis 
das organizações pesquisadas, principalmente no caso da Indústria, onde 80% dos 
setores reconheceram falhas na Comunicação Interna/Administrativa de menor ou maior 
grau, com 90% dos setores indicando que seu desempenho melhoraria muito corrigindo 
as mesmas. Dessa forma, tendo uma Comunicação Interna/Administrativa de qualidade, 
também se obterá melhor desempenho destes setores, ou seja, maior qualidade nas 
práticas da organização. 

Com base nessas informações, é coerente que o Administrador Geral tome 
providências, afinal, “por que desperdiçar o conhecimento?” pergunta Deming (1990, p. 
337), que explica que o desperdício do conhecimento que está disponível não é aceitável. 
Nesse sentido, pretende-se que todos que venham a ter acesso a este artigo façam uso 
do conhecimento aqui apresentado, buscando formas de identificar e eliminar tais falhas 
e, assim, possam alcançar, com uma excelente Comunicação Interna e Administrativa, 
resultados de Qualidade. 
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