
Módulo 7
Comunicação Eficaz



Comunicação Eficaz



Comunicação Eficaz

Comunicação eficaz é a comunicação 
que produz o resultado desejado.

Faz com que tenhamos consciência 
do resultado que queremos alcançar 
com a nossa mensagem.

Comunicamos essencialmente a 
partir de dois canais:
• Canais verbais –Inclui tudo o que é 

verbalizado por palavras.
• Canais não verbais – Abrange o 

tom de voz, a expressão facial, a 
linguagem corporal, entre outros.



Comunicação Eficaz

Grande parte das vezes, o que é dito 
pelo emissor da mensagem

é diferente do que o receptor 
entende.

Porquê?
Cada um descodifica as mensagens 

que recebe de acordo
com a suas próprias referências.



Comunicação Eficaz

4 Factores principais que podem fazer com que uma comunicação corra mal:

Codificação Transmissão Descodificação Feedback



Codificação

Pode ser prejudicada pela falta de 
sensibilidade ou empatia do receptor.

Pode ser prejudicada pela falta de habilidades 
de comunicação básica.

Conhecimento insuficiente sobre o tema e 
desvalorização da mensagem e do emissor.

Interferência emocional, ou seja, o emissor 
pode não estar bem emocionalmente e 
passar uma mensagem errada.

Falta de confiança e auto-estima em que o 
receptor interpreta esses sinais como se a 
pessoa não percebesse nada.



Codificação

Distracção física como barulho, crianças, 
animais, etc.

Barreiras no canal, como por exemplo cortes 
numa chamada telefónica ou barulho muito 
alto que impede que a mensagem chegue.

Longa cadeia de comunicação que pode fazer 
com que se percam ou se alterem partes da 
mensagem.



Descodificação

Falta de interesse do receptor sobre o tema.

Falta de conhecimento do receptor, que pode 
não dominar o assunto abordado.

Falta de habilidades de comunicação do 
recptor, ou baixa compreensão linguística.

Distracções emocionais, que podem 
incapacitar o receptor na descodificação.

Sobrecargas de informação.

Mensagens conflituantes.



Descodificação

Quando não existe disposição para feedback. 
A pessoa não está disponível para dar ou 
receber feedback.

Quando o feedback é inadequado ou 
desajustado da realidade.



O feedback é muito 
importante para uma 
comunicação eficaz. Sem 
ele, nunca sabemos o 
resultado da mensagem.


