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O Processo de Comunicação  

• Emissor 
 

Entende-se por emissor, à parte ou o agente que inicia o 
processo de comunicação, emitindo a mensagem para um, 
ou mais de um receptor ou destinatário. O emissor pode ser 
uma pessoa ou um departamento de uma organização, ou a 
própria organização. 
 
• Canal de comunicação 
 
A mensagem necessariamente é passada por meio de um 
canal de comunicação, por isso, a escolha do canal é, muitas 
vezes, fator importante na efetividade da comunicação. 



O Processo de comunicação  

• Codificação e a Decodificação 
 

A transmissão de uma mensagem entre emissor e receptor  
preestabelece um ajustamento para que ambos 
compreendam a mensagem. Este ajustamento implica na 
criação de forma que sejam compreensíveis para ambos. 
 
Codificação é uma ação de transformar em códigos a idéia 
ou o significado que se deseja transmitir ao receptor. A 
codificação é influenciada pelo tipo de canal que se pretende 
utilizar, pelo tipo de mensagem e, sobretudo, pelo receptor 
que se pretende atingir. 



O Processo de comunicação  

Decodificação é o processo no qual as mensagens são 
interpretadas pelo receptor. 

 
• Receptor 
 
O emissor tem um objetivo, que é transformado em 
mensagem. Esta é transmitida por meio de um canal a 
alguém ou algum grupo. A este alguém ou grupo dá-se o 
nome de receptor. 
O receptor é o alvo da mensagem no processo de 
comunicação, aquele que recebe a mensagem e a decodifica 
de acordo com seus sistemas de referências. 
 



O Processo de comunicação  

• Resposta 
 
A resposta é a reação do receptor ao estímulo emitido pelo 
emissor. A não resposta ou a não reação pode significar 
incompreensão e esta, a falta de comunicação. 
 
• Ruído 

 
Ruído pode ser definido como distorção, distúrbio, 
interferência, barulho indesejável ou estática não planejada 
que ocorre durante o processo de comunicação, fazendo 
com que a mensagem chegue ao receptor diferente da 
forma como foi enviada pelo emissor.  


