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Você acredita que a comunicação eficaz pode ser uma ferramenta importante
cima na busca por resultados extraordinários?

Hoje eu vou provar você como a comunicação eficaz pode alavancar sua vida,
sua empresa, suas relações. 

A comunicação eficaz estabelece um relacionamento entre você e as pessoas, o
que pode influenciar positivamente no resultado, potencializando a motivação
em torno de você, uma vez as pessoas se sentirão mais motivadas.

A  comunicação  eficaz  também  auxilia  na  comunicação  entre  os  próprios
colaboradores, entre as pessoas, que passam a se relacionar melhor.

É um sinal de um ambiente legal com maior rendimento e consequentemente
resultados maravilhosos; quando a comunicação é trabalhada de forma correta,
o número de pessoas falando mal de você desaparece  e cai.

Agora entenda como aplicar a comunicação eficaz.

Nenhuma pessoa igual a outra. Então, a gente precisa identificar o perfil das
pessoas, seus gostos, suas manias. Não basta dizer bom dia todo dia a quem tem
problemas de audição. Você precisa fazer algo para chamar a atenção do surdo,
talvez gestos, talvez a cor de sua roupa. Mas, sempre de forma positiva, pois
assim, estará se comunicando eficazmente.

Lembre-se,  lembre-se.  de  considerar  a  característica  do  seu  público-alvo,
essencial  para  o  sucesso  da  ferramenta  do  processo  de  comunicação  e
comunicação  eficaz  somente  é  bem  sucedida  quando  o  destinatário  recebe,
compreende e interpreta a mensagem, como no exemplo do surdo.

O trabalho de implantação de uma comunicação eficaz é o poder, o hábito, a
estratégia de dar feedback positivo, de melhoria.
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Você  é  humano,  todos  são  humanos.  Em caso  de  ambiente  tenso,  avalie  o
motivo e mantenha a calma, fazendo o possível para normalizar o ambiente sem
alterar  o  tom  de  voz  e  leve  sempre  com  você  a  comunicação  que  é  uma
ferramenta  que  promove  a  sinergia,  promove  a  sinergia  para  alcançar  os
resultados almejados, resultados cada vez mais extraordinários.

ÚLTIMAS DICAS

Se gostou, conheça mais sobre o Movimento Libertologia, e todos os treinamentos e
ações sociais desenvolvidos pelo MovLiber.

Assine a nossa newsletter e receba conteúdos exclusivos para melhorar ainda mais
sua performance e alavancar sua carreira.

Visite o site e Seja Livre, Feliz e Sempre Próspero!

www.movliber.org

Sou J.Marins, escritor, jornalista, sociólogo, juiz federal do trabalho, cofundador do Movimento Libertologia

e criador da Ciência da Liberdade  
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