A Importância da Comunicação na Vida Pessoal e Profissional

Será que você já passou para pensar na importância da comunicação? Tudo é comunicação,
qualquer conversa, trabalho ou apresentação, tudo é uma mensagem que precisa ser passada de
alguém para alguém. Mas não tenha dúvida que tudo começa com a comunicação pessoal.
É importante ter uma comunicação pessoal poderosa, pois isso se estende para o lado
profissional. Um bom comunicador em casa quase sempre é um bom comunicador no escritório,
algo que muitas vezes não acontece vice versa.
Por isso, é importante enxergar a importância da comunicação e estar sempre à vontade com
isso.

Qual a importância da comunicação no mundo de hoje?
Vivemos hoje em uma era que a mão de obra perdeu se valor como roda motriz de uma
sociedade para dar lugar à comunicação e ao conhecimento. Então, o bom comunicador já sai na
frente onde quer que esteja ou o que quer queira fazer.
Já se foi o tempo em que era suficiente para o profissional se comportar bem em uma linha de
montagem a apertar o mesmo parafuso 60 horas por semana. Hoje, na chamada “Era da
Informação”, é preciso apertar o parafuso, saber para o que ele serve e até encontrar jeitos de que
ele se aperte sozinho enquanto você faz algo mais importante para melhorar aquela linha de
produção.
E tudo isso passa pela importância da comunicação, já que conhecimento guardado é
conhecimento perdido. Ninguém saberá que você sabe tanto sobre aquele parafuso se você não
transmitir essas informações.
Então, não se engane, seja na vida profissional ou pessoal a comunicação é uma ferramenta que
te permite socializar e se aproximar das pessoas. Na maioria das vezes, é o único meio de ligação
entre você e o amor de sua vida ou até um cargo de gerência.
Para convencer qualquer pessoa a fazer algo que você quer, é preciso comunicação, seja em um
namoro ou em uma reunião. Seja vendendo um produto, ou seja, vendendo você mesmo. E isso
fica claro ao seu redor. Pode prestar atenção.
Os melhores comunicadores são sempre lembrados na hora da sedução, assim como os cargos
mais altos da sua empresa quase sempre são ocupados por essas mesmas pessoas.
Portanto, acredite que você pode ser um bom comunicador, seja em casa ou no escritório,
pesquise sobre o assunto e em pouco tempo veja isso mudar à olhos vistos.

Importância da comunicação como ferramenta de transformação
Vou contar a história de Santos Dumont para demonstrar meu ponto de vista a respeito da
comunicação. O inventor do avião foi encontrado morto no banheiro de um hotel no Guarujá.
Especialistas apontam que ele se matou depois de uma longa luta contra a depressão. E essa
depressão muitos historiadores ainda colocam na conta da tristeza de Dumont ter visto “seu
avião” ser transformado em uma ferramenta de guerra e morte durante a Guerra.
Mas pensem bem, o avião é algo que revolucionou a história da humanidade, mas nunca em sua
essência é algo ruim. Assim como o fogo e a água, por exemplo, podem ser usados tanto para o
bem quanto para o mau. Assim como a comunicação.
Sabendo disso, é importante citar é que todo canalha é um grande sedutor, mas nem todo grande
sedutor é um canalha. Essa capacidade de encontrar e trabalhar com ferramentas que te ajudem a
conquistar parceiros comerciais, amorosos e amigos é algo que pode existir tanto para que você
faça suas relações interpessoais crescerem, quanto também para enganar todos.
Então, vai de você usar a comunicação para algo que prejudique ou para lago que acrescente
valores à sociedade.
Um bom comunicador é sempre um bom ouvinte que, na hora, certa consegue passar aquela
informação que o outro lado da conversa gostaria de escutar, seja conteúdo, algo que resolve seu
problema ou um galanteio. As técnicas são as mesmas. O homem que sabe conquistar uma
mulher, por exemplo, sabe, antes de qualquer coisa, conquistar as pessoas.
Você oferece para seu próximo soluções para seus problemas, opções para que elas possam
encontrar a felicidade por meio daquilo. Por meio de você. Por meio de uma boa comunicação.
E aí que mora a importância da comunicação. Ela está em tudo. Desde uma conversa na mesa de
bar até um pitch para investidores de milhões de dólares. Basta você entendê-la e se comunicar
da melhor maneira possível.
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