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Comunicar é preciso? Como fazer? Por onde? Para quem?



Lição 1:

• Atenção para o perfil de quem recebe a informação:

É necessário prestar atenção no perfil do seu interlocutor, ou seja, com
quem a comunicação será realizada.



Lição 2:

• Explore diferentes esferas da comunicação:

De acordo com Gross, a comunicação nas organizações é feita por meio de
três formas principais: comunicação não-verbal (55%), comunicação pelo
tom de voz (38%) e comunicação verbal (7%). Com isso em vista, fica claro
que postura, movimentos e olhares de quem transmite uma informação
devem ser bem planejados, permitindo que a mensagem seja
compreendida na sua totalidade.



Lição 3:

• Ouça o que o outro têm a dizer:

Saber ouvir e não só falar também é essencial para uma comunicação mais
clara, valorizando a opinião do outro e, com isso, ganhando credibilidade.



Lição 4:

• Mantenha a transparência e a objetividade:

É preciso ser assertivo na hora de comunicar, passando suas opiniões e as
informações necessárias de forma segura, clara e objetiva.





Aspectos para uma boa comunicação

• Falar com naturalidade

• Falar com emoção

• Demonstrar conhecimento

• Ser objetivo

▫ Identifique e delimite o assunto

▫ Oriente os ouvintes







Vocabulário – sistemas de signos

• Cuidado com o vocabulário vulgar;

• Evite termos incomuns;

• Reserve o vocabulário técnico para os iguais;

• O estrangeirismo tem lugar apropriado.



A comunicação, as redes e o ambiente de trabalho

• Desde que foi lançado, em 2010, o whatsApp se tornou um fenômeno 
que mudou a maneira como as pessoas se comunicam.

• o que for socializado nesse ambiente precisa estar disponível em outros 
meios também.

• é preciso tomar cuidado para não prejudicar a privacidade do outro.

• é importante ter um limite de intimidade nas conversas, uma vez que 
uma mensagem mal interpretada pode ser considerada assédio, 
causando problemas para a organização.



Avaliação

• Sistemas de vigilância


