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+ ARTA COMUNICARII
PENTRU LIDERI

Cateva idei de la cei mai buni din business
Comunicarea este precum un fel bine
preparat: are nevoie de cele mai bune
ingredinete, maiestrie in combinare si un
mod apetisant de prezentare. Adesea,
insa, arata ca o salata preparata la
intamplare.
Daca va regasiti in frazele de mai jos, cele
ce urmeaza ar putea aduce o schimbare
importanta in eficienta si statura voastra
publica.
“Este o cauza pierduta, oamenii mei nu
asculta.”
“Am impresia ca vorbesc la pereti.”
“Nu am reusit sa produc nicio reactie in
sala.”
“Nu ai ce sa discuti cu oamenii astia, fac
doar cum vor ei.”
Mai mult de doua treimi din timpul unui
lider este ocupat de comunicare si, in
fiecare zi, schimbam cel putin 300 de
mesaje. In medie, sunt necesare sapte
repetari pentru a fixa un mesaj (desigur,

cifra variaza in functie de mediu, de
context si de alte elemente). Cei mai multi
dintre antreprenori, manageri si lideri au ca
principala preocupare relatia cu oamenii.
Vor sa fie ascultati, urmariti si urmati. Sunt
arhitecti de relatii si mesaje, fie ca o
realizeaza sau nu.
In cei 18 ani petrecuti in jurnalism am
intervievat sute de oameni de afaceri, sefi
de companii si antreprenori. In ultimii doi
ani, am avut sansa sa lucrez direct cu lideri
din business, in calitate de consultant,
membru in consiliile de conducere ale
diverselor organizatii, moderator la
evenimente publice sau private sau trainer.
Am avut adesea discutii despre un subiect
care afecteaza profund viata oricarui om
de afaceri: calitatea comunicarii. Fie ca
vorbim despre transmiterea mesajelor in
organizatie sau despre discutiile cu
parteneri din afara companiilor sau cu
media, subiectul se afla constant in mijlocul
mesei, precum un cartof fierbinte.
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De prea multe ori, efortul principal este
indreptat catre argumentatie, cifre si
date. Catre faptele seci care compun
realitatea, asa cum o vedem noi.
Acestea sunt importante. Dar cei mai
buni incearca sa atinga oamenii, cu tot
ceea ce inseamna ei: ce aud, ce vad,
ce simt, ce emotii traiesc.

foarte greu sa creezi un impact atunci
cand schimbi constant mesajele.

Iata ce am invatat, de-a lungul celor 20
de ani de experienta in comunicare,
despre ce fac oamenii remarcabili.

Indiferent de tema sau context, exersati
folosirea povestilor. Ele fac parte din
comunicarea noastra dintotdeauna si
reprezinta modul in care a supravietuit
umanitatea. Prin povesti s-au pastrat
traditiile si s-au transmis cunostintele. Fie
ca este vorba despre felul in care ati
construit organizatia, despre modelele
pe care le doriti urmate la
dumneavoastra in organizatie sau
despre performanta, gasiti povestile
care sa dea viata ideilor abstacte.

MESAJELE.
Sunt acele lucruri care au ecou in mintea
oamenilor, mult dupa ce comunicarea a
luat sfarsit. Sunt ideile pe care vrem sa le
transmitem. Poate parea simplu, dar nu
este – practica cea mai frecventa este
lipsa mesajului sau, mai rau, ascunderea
mesajului principal printre alte idei. Sau
aglomerarea de mesaje.
Indiferent ca vorbim despre un discurs in
fata a 300 de oameni sau despre o
intalnire cu cinci colegi din echipa,
singura intrebare care conteaza este
aceasta: “ce impact vreau sa produc si
ce rezultat doresc sa obtin in urma
comunicarii mele?”.
Aceasta intrebare va va forta sa tineti
cont de audienta, sa va concentrati
asupra unui fir rosu si sa va ganditi la
rezultat.

RATIONAL si EMOTIONAL.
Puneti ceva pe masa – argumentele
rationale, statistica si logica nu pot egala
efectul unui mesaj transmis din inima.
Dati exemplul personal, faceti o
marturisire, povestiti un episod important,
demonstati umanitate.
Oamenii inteleg logica, dar tind sa fie
animati de ceea ce simt. Asa ca, atunci
cand cautati sa miscati lucrurile,
incercati sa atingeti inimile celor ce
asculta.

AUTENTICITATEA.
Vorbiti despre lucuri pe care le
cunoasteti, care va preocupa. Nu
schimbati prea des mesajele - puteti
varia formularea si constructia
continutului, dar nu schimbati mesajele. E
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Nu uitati ca orice mesaj are nevoie de
cel putin sapte repetari pentru ramane
in mintea oamenilor.

POVESTILE.
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Un capitol mai putin vizibil,
dar dureros si care va deveni
din ce in ce mai important,
este cel al prezentei liderilor
din companii in viata cetatii,
in dezbaterea publica si in
discutiile despre modele.
Subiectul e cu atat mai
sensibil cu cat gradul de
incredere in oamenii care
conduc organizatii sau
institutii se afla astazi la un
nivel minim.

Povestile au darul de a umaniza
comunicarea si de a crea punti. Spuneti
o poveste adevarata.

LIMBAJUL.
In masura in care este posibil, traduceti
orice mesaj pentru a putea fi inteles de
fiecare om caruia va adresati. Exista
situatii in care oamenii ar dori sa
contribuie, partenerii ar dori sa fie de
partea dumneavoastra, doar ca nu
inteleg ce au de facut. Orice lider
trebuie sa vaneze si sa elimine
permanent limbajul corporatist,
eufemismele, lipsa de claritate - la el si
la oamenii din jur, in egala masura.
Mesaje de genul: “As vrea ca toti sa
intelegem ca sunt necesare sacrificii” nu
inseamna nimic si nu vor produce
rezultate, sunt inutile si daunatoare in
absenta:
•
•
•

Unei cereri clare in legatura cu
ceea ce este de facut;
A unei indicatii despre rezultatul
asteptat la capatul drumului;
A unui beneficiu pentru cei care
primesc mesajul.

Acestea sunt lucrurile de baza.
Stapanirea lor, alaturi de cunoasterea
audientiei, reprezinta priumul pas pentru
maiestrie in exprimare.
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