
Sua comunicação cria oportunidades para o seu negócio?
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Você se perguntou, recentemente, o que vem gerando valor ao seu negócio?

A comunicação é um dos maiores pilares da nossa vida. É o que nos permite conviver e
interagir com outras pessoas: abraçar, beijar, expor sua opinião, ou até mesmo dar um belo
de um sermão no seu melhor amigo.

Entretanto, apostar nas piores palavras pode feri-lo, mesmo que você diga a verdade. Ou
escrever um texto sem a gramática adequada pode significar completamente o contrário do
que você gostaria de dizer.

Por isso, é melhor você abrir seu olho bem no branco!

Se sua comunicação precisa melhorar, você pode estar perdendo as melhores
oportunidades para o seu negócio.

Claro, eu mostro a você neste texto algumas alternativas de como melhorar a sua
comunicação e aumentar seus lucros e o impacto da sua marca pessoal e da sua empresa.

Antes de te entregar o pote de ouro, vamos conversar um pouco sobre…

O que é a comunicação?
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Parece óbvio te perguntar se você conhece o que vem fazendo desde o dia em que você
nasceu.

Mas preciso te dizer: a comunicação é muito mais do que a entrega de uma mensagem do
emissor até o interlocutor.

A comunicação é a base da nossa existência com outros indivíduos. Seria impossível ter
harmonia e bons resultados de uma equipe se não soubéssemos utilizar a linguagem a
nosso favor.

Nem mesmo corrigir um filho, ou demonstrar emoções. O que seria de nós sem as séries,
os filmes e livros que tanto consumimos no nosso tempo de lazer?

Com certeza, perderia meu chão.

Além disso, sem a linguagem seria impossível nos situarmos no mundo onde vivemos. A
cadeira seria apenas um objeto diferente dos demais, sem nome.

É tão difícil imaginar a minha vida sem a comunicação que nem consigo explicar o quanto
seria catastrófico para a nossa existência .

Então, se a comunicação é uma habilidade tão poderosa no nosso cotidiano, por que não
melhorá-la?

Você vai continuar perdendo as melhores chances de fechar bons negócios e acordos, ou
até mesmo conseguir a vaga de emprego que tanto precisa?

Abuse dos tipos de comunicação para melhorar os seus resultados.

Se você acredita que as redes sociais ou o evento de lançamento de um livro não são
ótimas oportunidades de fazer networking, pense melhor.

Parte das maiores oportunidades de consolidar sua marca pessoal ou a de sua empresa
estão nas redes sociais.

Elas possuem as melhores ferramentas para você se comunicar, de maneira eficaz, com
sua persona, o seu cliente ideal.
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O instagram, por exemplo, é construído pela comunicação visual, isto é, o uso de imagens,
infográficos, símbolos etc, para emitir uma mensagem ao público. E tem feito muito
sucesso!

Você mesmo: aposto que você tem um perfil por lá e posta, ao menos, uma foto ou vídeo
em seu stories por dia, mesmo que o conteúdo não seja seu. Eu faço isso.

Já no LinkedIn, eu costumo ver as pessoas usando a comunicação escrita em muitos posts,
mesmo quando são compartilhados conteúdos de terceiros.

Porque, você deve saber, nossas falas e pensamentos dizem muito a respeito das nossas
crenças e nossa visão de mundo, de como nos comunicamos com aquilo que está à nossa
volta.

Mas, além das redes sociais, eu acredito muito no poder e na energia da presença do ser
humano no mundo.

“Qual o motivo, Lucas?” Porque a comunicação não-verbal e verbal são muito eficientes
para transmitir mensagens.
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Claro, todos os tipos de comunicação são extremamente complementares umas às outras.
Em muitos casos, você poderá reforçar sua mensagem usando vários meios para se
comunicar.

Mas nada é mais potente durante a comunicação, na minha opinião, quanto seus
comportamentos, seu tom de voz e as palavras que escolhe dizer, durante uma entrevista
de emprego ou evento de networking.

Comunicar sua opinião com confiança, mesmo que pareça algo desconexo, com uma boa
postura, pode convencer até o ser humano mais inteligente.

Cabe a você adequar sua comunicação ao seu interlocutor.

Experimente ir a uma entrevista de emprego sem saber nada sobre a empresa na qual está
se candidatando à vaga.

Com certeza, adequar sua comunicação para essa situação seria muito difícil.

Mas, se você sabe exatamente o que a empresa precisa e você tem o que eles estão
procurando, com muita confiança você dirá tudo aquilo que eles querem ouvir, com uma
roupa adequada, com uma postura bacana, sendo verdadeiro…

Se você estiver preparado com as habilidades de comunicação certas, não concorda?!

Por isso, antes de sair falando qualquer coisa, de qualquer jeito, nas redes sociais, ou nas
entrevistas de emprego, ou até mesmo para sua mãe quando ela fizer um comentário que
você não gostou, pense bem nas palavras que escolherá dizer e no que o seu público
gostaria de ouvir!

Adequar sua mensagem ao seu público é o meio mais eficiente de conquistar
oportunidades, seja uma venda ou um acordo com alguém com muita autoridade no seu
mercado de atuação.

Essa pode ser a diferença entre o sucesso da sua empresa e do seu concorrente.

E já que estamos falando de negócios, me conta: qual o tipo de comunicação você mais usa
na comunicação da sua empresa com o seu público?

Qual tipo de comunicação você acredita ser a mais eficaz, que te traz os resultados que
você deseja?

Vou gostar muito de conhecer um pouco mais sobre você!


