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A Comunicação como competência essencial na Liderança 

A comunicação está entre uma das competências fundamentais na 

liderança organizacional, passou a ser uma exigência e necessidade pelas 

organizações. O líder além de conhecer, agir com transparência e incentivar 

seus liderados pelo próprio exemplo, precisa saber comunicar de forma clara e 

assertiva. Conforme Passadori (2014, p.1), “Um bom comunicador não é 

necessariamente um líder, mas sem dúvida, o líder precisa saber comunicar-se 

bem”. 

A falta e a falha no processo de comunicação da liderança geram 

conflito, provoca o desgaste e interfere negativamente no clima organizacional, 

por isso, é um problema comum nas organizações. As falhas na comunicação 

estão relacionadas aos fatores que acompanham e interferem as mensagens 

que são transmitidas, como os princípios, cultura, hábitos, boatos, emoções e 

frustações individuais e do grupo, passam a construir barreiras no resultado da 

mensagem. Quando levado em consideração a dinâmica do processo 

comunicativo, é possível a construção de um ambiente favorável nas 

organizações. 

Segundo Hunter (2004, p. 25), “liderança é a habilidade de influenciar 

pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos 

identificados como sendo para o bem comum”. O líder passa a desenvolver a 

habilidade de influência, quando a cumplicidade da comunicação estiver ligada 

com a pratica de suas ações. Nenhuma liderança eficaz acontece se não existir 

o domínio da comunicação e o conhecimento do potencial humano de sua 

equipe.  

A diversidade cultural nas organizações aumenta a todo momento, com 

isso, diversos desafios e o aumento da exigência na capacidade de o líder em 

atuar com pessoas de diferentes características, conviver com situações 

imprevisíveis. Enfatiza Passadori (2014), que durante muito tempo prevaleceu 

o pensamento que boas equipes eram aquelas compostas por pessoas de 



culturas semelhantes, porém, atualmente a diversidade é um dos fatores de 

incentivo a inovação de produtos e serviços, o que favorece o enriquecimento 

cultural de uma equipe e organização. 

Evidentemente a competência da comunicação na liderança permitem 

adaptações aos diferentes contextos e necessidades que a organização passa 

a exigir com o tempo e suas mudanças, que podem ser desenvolvidas para 

obter melhores resultados e atingir os objetivos almejados. É fundamental que 

o líder identifique que para caminhar rumo ao sucesso organizacional a 

comunicação precisa fluir no mesmo ritmo. 
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