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Do Latim “Communicatione"

A teoria da Comunicação

Significa o ato de transmitir e enviar aos outros as nossas

Para existir comunicação é preciso ter:

ideias, pensamentos, sensações, informações, através de
diversos meios de expressão.

Emissor: Aquele que envia a mensagem
Receptor: Aquele que recebe a mensagem
Mensagem: O objeto da comunicação
Canal: Meio por onde a mensagem é enviada
Código: a maneira pela qual a mensagem se organiza. (exemplo: Língua oral ou escrita)
Referente: O contexto, a situação a qual a mensagem se refere

O significado de comunicação na Duplo
A comunicação é qualquer estímulo enviado por um emissor para um receptor. Este, ao receber o estímulo, o decodifica internamente e
dá um significado a ele influenciado por suas crenças e baseado em seus valores e princípios dominantes. Este significado retorna
através de uma emoção, que gerará nele um comportamento. A comunicação é portanto, o maior estímulo que move as pessoas.
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Uma comunicação eficaz acontece quando o significado que o receptor dá para a mensagem é igual ao significado que
o emissor quis ao transmiti-la, levando ambos ao encontro do objetivo que motivou a mensagem em si.
Esse conceito expande nosso entendimento
sobre comunicação de um processo entre eu
e ele (interpessoal) para, primeiramente, eu
comigo mesmo (intrapessoal)

A comunicação empodera pessoas e empresas, permitindo que
elas façam que outras pessoas ou empresas se movimentem.
Esse poder pode ser exercido de duas formas:

PESSOAS

O poder pela manipulação é algo
que vem de fora para dentro. Um
poder exterior para mover a pessoa.
Exemplo: o medo, a força,
autoridade, etc. Porém, ao retirar o
estímulo, a pessoa retornará ao seu
estado normal.

RESULTADO
Visão, Objetivos, Metas

COMPORTAMENTO

Estratégias, ações, processos, Procedimentos

EMOÇÕES

Sente

CRENÇAS

Age

VALORES

Pensa

Clima

Como

"Manipulação"

O que

Empresas

Cultura

Valores empresariais

O poder pela inspiração é mais forte
pois ele vem de dentro para fora. Ele
é genuíno e gera a vontade própria
na pessoa em se movimentar. Ao
receber esse estímulo a pessoa se
transforma. Exemplos: Influência,
identificação, amor.

WHY
HOW
WHAT
Referência: Golden Cycle de Simon Sinek

Porque

"Inspiração"

PRINCÍPIOS
Princípios

PROPÓSITO
Propósito

Referência: Modelo do pensador INSTIAD

"Congruência"
A congruência está
quando você escolhe
uma intenção e pratica
esta intenção. Aí a
escolha nasce no
pensamento e termina
na ação. Aí você é
uma pessoa/empresa
congruente pois pensa,
sente e age de
maneira alinhada.

A Duplo acredita em comunicação como ferramenta de transformação!
“Nossa missão é engajar pessoas através de ideias capazes de influenciar negócios,
mercados, suas próprias vidas e a vida de outras pessoas”

