
O PODER DA COMUNICAÇÃO PERSUASIVA

Você admira a forma como se comunica?

Acha que ter uma comunicação persuasiva é um dom?

Conhece alguma pessoa que, quando fala ou escreve, todos param para prestar atenção?

Muitas vezes nós achamos que se comunicar é um dom e que existem pessoas que,
naturalmente, o tem. Mas, a realidade é que, a nossa comunicação pode - e deve - ser
treinada para que consigamos passar uma mensagem sem ruídos e cativante ao mesmo
tempo.

Em nosso ambiente de trabalho, muitas vezes precisamos conversar pessoalmente e, além
da nossa voz, também podemos usar nossos gestos e posturas corporais para aumentar as
chances de sermos ouvidos.

Um artigo publicado pela Harvard Business Review mostrou que um pedido feito cara a cara
tem 34 vezes mais chances de ser atendido do que um realizado pelo e-mail. E, muito disso
se deve a ligação que nós, seres humanos, temos com o contato visual.

Por isso, além das nuances na voz, é preciso prestar atenção em como nosso corpo está se
comportando durante o pedido ou a reunião. Trabalhar nossa postura, nossos movimentos e
a nossa empatia, fará com que nos tornemos comunicadores muito melhores.

DESENVOLVA SUAS HABILIDADES

Para discursos feitos cara a cara, é possível treinar diversas habilidades e competências,
como:

● Liderança
● Empatia
● Comunicação Afetiva
● Negociação
● Ética
● Auto Estima

Então, entender qual é o nosso perfil comportamental e trabalhar a nossa inteligência
emocional, farão com que, cada vez mais, haja uma comunicação clara e verdadeira.

E, falando em verdade, é necessário que nós consigamos nos comunicar de forma
verdadeira e empática com nossos líderes e liderados.

Entender o outro lado em uma conversa é necessário para que seja criado um vínculo de
confiança e honestidade, fazendo com que nossa comunicação seja ética e nossas relações
duradouras.



Comuniquem-se visando sempre entender o que a outra pessoa quer e precisa, assim
conseguimos alinhar o nosso discurso de forma estratégica e altruísta.

O CORPO TAMBÉM  FALA

O nosso poder de persuasão irá aumentar conforme entendermos que, além da nossa voz,
o nosso corpo também manda recados o tempo todo.

Todos nós já paramos para olhar as pessoas que admiramos pelo jeito como se
comunicam, não é?

Muito provavelmente, elas têm uma postura que passa confiança no discurso que estão
fazendo. E esta observação faz com que nós sejamos capazes de desenvolver uma
confiança para que nossas palavras também sejam bem interpretadas por todos.

Outra técnica muito usada para melhorar a comunicação é o storytelling, que significa
contar uma história que prenda a atenção das audiência.

Para isso, é necessário conhecer a pessoa com quem se deseja comunicar e, a partir disso,
contar uma história ou relato, de forma a prender a atenção de todos.

Nós conseguimos nos conectar mais facilmente com uma história e, por isso, fica mais fácil
motivar toda uma equipe com esta técnica.

Agora, existem outros pedidos e conversas que não terão a oportunidade de serem
realizados frente a frente e, com isso, perdemos alguns pontos importantes na
comunicação.

DESENVOLVA UMA ESCRITA CUIDADOSA

Quando nos comunicamos por e-mail, é necessário prestar enorme atenção à escrita e não
criar margens para uma má interpretação. Palavras mal colocadas, textos longos, ortografia
errada e encaminhar vários e-mails sobre o mesmo assunto, fazem com que as chances de
persuasão baixem drasticamente.

Aqui, vale a dica de perceber quais e-mails você costuma destacar como claros e bem
escritos e entender o que eles têm em comum. Esta pausa para observação fará com que
percebamos as diferenças nas linguagens escritas e nos darão chances de melhorar nossa
performance como comunicador.

Tudo o que nós escrevermos tem um grande poder, seja para somar ou para diminuir,
por isso, quando formos redigir um e-mail, é necessário redobrar o  cuidado e saber
controlar a impulsividade.

Muitas vezes estamos sob pressão com nossas metas e com um tempo curto e acabamos
escrevendo de forma fria e impessoal. Por isso, treinar nossas palavras e usar um tempo
para planejar o que será dito fará toda a diferença.



Com isso, quero que vocês entendam que a nossa comunicação é o nosso poder de
persuasão e está intrinsecamente ligada ao bem estar do nosso ambiente de trabalho. Uma
comunicação acolhedora, onde todos têm espaço de fala, que seja rápida, sem ruídos e que
motive a equipe faz com que a interação seja a cada dia mais produtiva.

Quando melhoramos a nossa comunicação e nos dispomos a aprimorá-la é possível que
todos à nossa volta façam o mesmo, criando assim um ambiente de trabalho seguro e
acolhedor, o que gerará inúmeras possibilidades de criar um time motivado, criativo e
vencedor.

Até a próxima!


