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Introdução	
Quando	 dizemos	 “eles	 não	 falam	 a	mesma	 língua”,	 queremos	 dizer	 que	
duas	pessoas	não	encontram	um	meio	de	se	entender.	

Essa	 falta	 de	 comunicação	 não	 é	 um	 problema	 de	 vocabulário	 mas	 de	
emotividade:	o	medo,	a	suspeita,	ou	o	ciúme,	anulam	o	sentido	das	palavras	
que	essas	pessoas	usam	-	Jacques	Barzun.	

Você	já	teve	alguma	vez	a	impressão	de	que	alguém	estava	interessado	em	
emprestar	o	pior	sentido	a	tudo	o	que	dizia?	

Ou	 já	 se	 sentiu	 inclinado	 a	 não	 dar	 a	 alguém	 o	 benefício	 da	 dúvida	 ao	
interpretar	uma	observação	que	não	lhe	pareceu	clara?	

Já	 lhe	 deram	 uma	 ordem	 ou	 instrução	 de	 maneira	 que	 lhe	 parecesse	
ofensiva?	 Ou	 já	 teve	 ocasião	 de	 verificar	 que	 uma	 ordem	 sua	 provocou	
certo	ressentimento	entre	os	que	a	receberam?	

Nessas	situações	desagradáveis,	pode-se	ter	a	impressão	de	estar	fechado	
entre	 quatro	 paredes,	 sem	 saída.	 A	 saída,	 todavia,	 pode	 ser	 encontrado	
através	 de	 uma	 análise	 do	 SIGNIFICADO	 e	 da	
CODIFICAÇÃO/DECODIFICAÇÃO	 da	 mensagem	 na	 COMUNICAÇÃO	
INTERPESSOAL.	

O	que	é	SIGNIFICADO	e	como	transmiti-lo?	
O	significado	é	o	cerne	da	comunicação.	E	deve	ser	observados	através	de	
dois	aspectos:	

a) Na	comunicação	como	um	processo	conjunto,	entre	duas	pessoas.	

b) 	Como	um	composto	de	3	elementos:	Fatos	objetivos,	Sentimentos	e	
Propósito	(Veremos	mais	a	frente),	dos	quais	os	fatos	objetivos	são,	
na	maioria	das	vezes,	os	menos	importantes.	
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O	que	é	CODIFICAÇÃO	ou	DECODIFICAÇÃO	da	
mensagem?	

Para	 clarear,	 imagina	 que	 sempre	 que	 falamos,	 ou	 escrevemos	 algo	
estamos	 codificando	 a	 nossa	 mensagem	 e	 enviando	 através	 de	 um	
determinado	Canal	(idioma	falado	ou	escrito,	por	exemplo),	e	para	que	o	
receptor	 decodifique	 (Destino	 da	mensagem),	 este	 tem	 que	 entender	 o	
canal	utilizado	 (mesmo	 idioma	 falado	ou	escrito	como	no	exemplo)	 caso	
contrário	a	comunicação	não	será	eficaz	por	mais	clara	e	didática	que	uma	
informação	foi	escrita	pelo	emissor.	

Essa	ideia	podemos	agora	expandir	para	todas	as	outras	áreas	de	aplicação.	
Por	 exemplo,	 se	 um	 advogado	 escreve	 um	 procedimento	 operacional	
utilizando	todos	os	termos	jurídicos	conhecidos	por	ele,	mesmo	que	este	
esteja	 em	 português,	 se	 tentar	 implantar	 esse	 procedimento	 no	 nível	
operacional,	existe	uma	ENORME	probabilidade	que	o	receptor	(pessoal	de	
fábrica	por	exemplo)	não	consiga	entender	e	provavelmente	a	empresa	terá	
diversos	desvios	e	falhas	no	processo.	

Portanto,	quem	tem	o	maior	domínio	de	passar	a	informação	é	o	EMISSOR,	
pois	este	tem	que	conhecer	o	público	que	irá	receber	a	sua	mensagem	e	
deve	CODIFICA-LA	de	forma	que	este	público	entenda.	

Mas	isso	não	isenta	a	responsabilidade	do	RECEPTOR	em	tentar	fazer	o	seu	
melhor	para	DECODIFICAR,	ou	seja,	entender	a	mensagem	que	o	emissor	
está	tentado	passar.	

Por	que	ocorre	a	falha	na	comunicação?	
A	falha	de	uma	comunicação	ocorre,	desnecessariamente,	porque	o	orador	
ou	o	escritor	(Emissor)	agem	como	se	fossem	os	únicos	participantes	ativos	
–	e	os	 leitores	ou	ouvintes	 (Receptores)	 	 fossem	passivos–	e	acham	que	
estes	 irão	 decodificar	 a	 mensagem	 (entender	 o	 significado)	 da	 mesma	
forma	que	ele	imaginou	e	estruturou	em	sua	mente,	como	se	despeja	“leite	
na	leiteira”.	
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O	ouvir	é	como	paladar:	o	que	é	gostoso	para	mim,	pode	ser	intragável	para	
você.	 As	 diferenças	 individuais	 de	 temperamento,	 percepção	 e	 de	
experiência,	são	fatores	vitais	no	processo	de	decodificação	da	mensagem	
emitida.		

Quando	uma	comunicação	chega	a	uma	pessoa,	desta	ou	daquela	maneira,	
ela	reage.	O	problema	é:	de	que	maneira?	

• Estaria	essa	pessoa	fazendo	todo	o	possível	para	entender	o	que	está	
sendo	dito?	

• 	Ou	estaria,	de	certa	forma,	lutando	contra	a	comunicação?	(Aquela	
sensação	que	a	pessoa	está	ouvindo	mas	 "surda"	para	entender	o	
que	você	está	tentando	passar	de	informação)	

• 	Estaria	 o	 seu	pensamento	bloqueado	por	 algum	 sentimento	 forte	
externo	ao	assunto	ou	até	mesmo	logicamente	irrelevante?	

• 	Ou	estaria	ela	motivada	pelo	desejo	de	não	entender?	

A	 reação	 do	 receptor,	 como	 participante	 da	 experiência	 social	 da	
comunicação,	torna-se	vital	para	obtenção	de	êxito	nessa	experiência.	

Qualquer	forte	emoção	tende	a	perturbar	a	atenção,	também	chamamos	
isso	 como	um	 tipo	de	 ruído	 da	 comunicação,	 pois	 distorce	 a	mensagem	
passada.	Pode,	por	essa	razão,	deformar	de	tal	forma	o	significado	que	a	
comunicação	perca	o	valor.	

Algumas	fontes	de	ruído	na	comunicação	interpessoal	são:	

• Grau	de	interesse	do	receptor	
• Influências	de	Grupos	
• Cultura	Organizacional	
• Barreiras	nos	fluxos	de	informações	
• Falta	de	visão	e	liderança	(omissão/isolamento)	
• Excesso	de	dados	
• Percepção	(interpretar	nos	próprios	padrões	de	referência)	
• Incapacidade	da	pessoa	de	ouvir	
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A	importância	das	relações	humanas	no	processo	
de	comunicação:	

Em	 certas	 relações	 humanas,	 o	 significado	 de	 uma	 afirmação	 pode	 ser	
grandemente	afetado	pelo	caráter	das	relações.	

A	CONFIANÇA	E	A	DESCONFIANÇA	

Onde	existe	confiança,	a	comunicação	é	relativamente	fácil	e	as	palavras	
usadas	 não	 são	 tão	 importantes.	 Mas,	 quando	 existe	 desconfiança	 ou	
antipatia,	os	pesos	da	balança	tendem	pra	o	fracasso,	não	importando	quão	
cuidadosamente	escolhamos	nossas	palavras.	

Essa	é	a	razão	pela	qual	é	tão	importante	começar	com	o	“pé	direito”	no	
estabelecimento	de	uma	nova	relação.	

Para	 aumentar	 a	 confiança,	 devemos	 transmitir	 o	 significado,	 fazendo-o	
mais	através	de	ações	do	que	de	palavras.	

O	 que	 fazemos	 pode	 muitas	 vezes,	 convencer	 uma	 pessoa	 mais	
rapidamente	de	que	a	respeitamos,	de	que	queremos	ajudá-la	e	de	que	ela	
pode	confiar	em	nossa	sinceridade.	

Estabelecidas	esta	relação	de	confiança	os	mal-entendidos	são	facilmente	
esclarecidos.	

As	 interpretações	 que	 as	 pessoas	 dão	 às	 nossas	 palavras	 depende,	 em	
grande	parte,	do	seu	julgamento	a	respeito	de:	

a) Nosso	significado	total	como	indivíduo	(o	que	representamos)	

b) 	Nosso	 significado	 específico	 em	 relação	 a	 eles	 (nossas	 atuais	
intenções	com	relação	a	essas	pessoas)	
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As	três	partes	que	compõem	a	codificação	da	
mensagem:	

• 	Fatos	objetivos;	

• 	Sentimentos;	

• 	Propósitos.	

Se	 estivéssemos	 sempre	 a	 par	 da	 função	 de	 cada	 uma	 delas,	 quando	
falamos,	 escrevemos	 ou	 ouvimos,	 ocorreriam	 muito	 menos	 mal-
entendidos.	

Vamos	 detalhar	 um	 pouco	 as	 3	 partes	 que	 compõe	 a	 Codificação	 da	
menságem	

Fatos	objetivos:	idéias	lógicas	

Como	melhorar	a	transmissão	neste	aspecto	

Na	comunicação	de	fatos,	as	regras	de	eficiência	são	simples:	

1-)	Seja	preciso	a	respeito	dos	fatos.	A	falta	de	precisão	numa	afirmativa	é	
tanto	causa	como	efeito	de	raciocínio	confuso.	

Ex:	 “Está	 havendo	 abuso	 com	 relação	 ao	 privilégio	 de	 fumar,	 que	 será	
abolido,	se	não	houver	imediata	modificação	de	atitude”.	

2-)	Seja	breve.	A	brevidade	é	útil	por	duas	razões:	

Palavras	desnecessárias	criam	mais	possibilidades	de	mal-entendidos.	

O	 hábito	 inútil	 condiciona	 o	 receptor	 à	 expectativa	 de	 que	 serão	 ditas	
muitas	coisas	que	não	precisam	sem	ouvidas.	

3-)	Escolha	 as	 palavras	 com	 cuidado.	 Ao	 selecionar	 as	 palavras	 a	 serem	
usadas,	devemos	fazer	todo	o	possível	para	encontrar	aquelas	que	serão	
mais	facilmente	compreendidas	pela	pessoa	ou	grupo	a	que	nos	dirigimos.	
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4-)	Defina	 as	 expressões-chave.	 Em	 caso	 de	 dúvida	 numa	 comunicação	
escrita	 ou	 se	 um	mal-entendido	 é	 evidente	 num	 contato	 pessoal	 é	 boa	
prática	definir	as	expressões-chave.	Em	algumas	situações,	o	método	mais	
útil	de	definição	são	os	exemplos	ilustrativos	e	não	as	palavras	abstratas.	

5-)	Apresente	os	fatos	de	forma	objetiva.	Quando	possível,	apresente	os	
fatos	dentro	de	um	padrão	objetivo.	Em	vez	de	dizer:	“cozinhe	até	que	fique	
bem	 grosso”,	 é	 mais	 eficiente	 dizer:	 “cozinhe	 15	 minutos	 até	 que	 a	
superfície	esteja	coberta	de	grandes	bolhas”.	

Sentimento:	O	sentimento	se	refere	a	fatores	subjetivos	da	experiência	que	
não	são	exatamente	os	mesmos	para	os	dois	indivíduos	quaisquer.		

Uma	técnica	eficiente	e	já	experimentada	inclui	os	seguintes	passos;	

1-)	 Compreenda	 a	 pequena	 importância	 relativa	 de	 nossos	 próprios	
sentimentos.	

2-)	Respeitar	a	força	dos	sentimentos	alheios	(EMPATIA).	Esse	respeito	é,	
muitas	 vezes,	método	 excelente	 de	 se	 obter	 uma	perspectiva	 de	 nossas	
próprias	emoções.	Compreender	o	que	ela	sente	e	porque	se	sente	assim.	

3-)	Obter	 o	 outro	 lado	 da	 história.	 Se	 os	 sentimentos	 de	 outra	 pessoa	
representam	o	seu	centro	de	 interesse,	ela	provavelmente	 responderá	o	
seguinte:	“Compreendo	que	essa	situação	tenha	sido	difícil	para	você.	Que	
tal	ajudar-me	a	compreender	seus	sentimentos	com	relação	a	ela?	

4-)	Chamar	a	atenção	da	outra	pessoa	para	outros	 sentimentos	e	 fatos	
pertinentes	à	situação.	

“Estou	 começando	 a	 perceber	 o	 que	 isso	 significa	 para	 você.	 Mas	 fico	
imaginando	se	você	compreende	o	que	 isso	significa	para	mim	e	para	os	
outros”.	

5-)	 Obter	 concordância	 a	 respeito	 de	 princípios.	 Depois	 de	 obter	
concordância	explícita	a	respeito	de	fatos-chave	a	concordância	implícita	a	
respeito	 de	 sentimentos	 justos	 é,	muitas	 vezes,	 possível	 obter	 acordo	 a	
respeito	de	propósitos	comuns	e	princípios	válidos.	
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Propósito:	 é	para	 todos	elemento	vital	na	 codificação	da	mensagem.	Ao	
tentarmos	 entender	 o	 que	 é	 comunicado	 por	 outros,	 estamos	 sempre	
procurando	um	propósito	–	muitas	vezes	com	desconfiança.	

• 	Por	que	será	que	ele	fez	isso?	

• 	Que	será	que	está	realmente	procurando?	

• 	Por	que	será	que	tinha	de	dizer	aquilo?	

	

A	Alta	Direção	da	Empresa	pode	fazer	

sua	parte	se	mantiver	
1-)	Comunicação	livre	dentro	da	estrutura	da	administração;	

2-)	Coerência	visível	em	todas	as	declarações	emanadas	da	Alta	Direção,	e	
coerência	entre	suas	ações;	

3-)	 Espírito	 de	 sinceridade	 na	 partilha	 de	 informações	 com	 os	
colaboradores,	uma	vez	que	essa	intenção	tenha	sido	expressa	claramente,	
as	 explicações	 podem	 ser	 simples	 e	 breves	 e	 não	 será	 importante	 que	
muitos	fatos	técnicos	continuem	ininteligíveis	para	o	colaborador	médio.		

Cuidados	que	permitem	melhorar	as	comunicações.	

O	exame	dessas	dificuldades	pode	sugerir-nos	cuidados	que	nos	permitem	
melhorar	nossas	comunicações.	

1º)	O	ponto	de	vista	do	leitor	ou	receptor.		

O	 material	 a	 ser	 comunicado	 dever	 ser	 adaptado	 ao	 ponto	 de	 vista	 do	
receptor	e	não	ao	conteúdo	da	informação	em	si.	Os	folhetos	ou	manuais	
que	 as	 empresas	 publicam	 com	 a	 finalidade	 de	 “doutrinar”	 os	
colaboradores,	em	geral	são	escritos	do	ponto	de	vista	da	administração,	
com	informações	que	só	interessam	aos	administradores.	



E-BOOK Gratuito  
Comunicação Empresarial 

 

www.lcngestao.com.br	 www.youtube.com/lucianocastroLCN	 www.facebook.com/lcngestao	

9/9	
	

2º)	Transmitir	informações	em	pequenas	doses.	

Uma	 quantidade	 grande	 de	 material	 tende	 a	 ameaçar	 as	 organizações	
mentais	do	receptor,	levando-os	a	rejeitá-los.	

Pequenas	unidades	ditas	pouco	a	pouco	transmitem	a	mesma	mensagem	
num	determinado	período	de	tempo,	com	menor	risco	de	rejeição.	

3º)	Prover	oportunidade	de	expressão	do	receptor.	

A	menos	que	se	tenha	um	modo	de	descobrir	o	que	foi	ouvido,	tanto	pela	
observação	do	comportamento	subseqüente,	como	por	ouvir	a	repetição	
será	como	atirar	no	escuro.	

4º)	Prover	oportunidade	de	participação.	

Se	o	material	a	ser	comunicado	e	a	situação	específica	forem	de	tal	modo	
que	o	receptor	da	comunicação	possa	ser	trazido	à	discussão	e	encorajado	
a	 exprimir	 problemas	 e	 soluções	 em	 suas	 próprias	 palavras,	 muitas	 das	
dificuldades	será	vencidas.	

CONCLUSÃO	-	Como	ser	um	COMUNICADOR	EFICAZ	
Competências	de	um	bom	comunicador:	

• Bom	ouvinte	
• Empático	
• Não	Interrompe	
• Faz	perguntas	inteligentes	(Se	prepara	para	as	reuniões,	feedbacks,	

etc)	
• Espírito	Aberto	
• Dá	Feedback	
• Encorajar	a	outra	pessoa	a	expressar	o	seu	ponto	de	vista	
• Assertividade	
• Saber	aceitar	as	críticas	de	forma	construtiva	e	não	criar	a	barreira	na	

comunicação	
• Confirma	a	comunicação	ao	final,	para	eliminar	mal	entendimentos.	

		
Experimente!!!		Luciano	Castro.	


