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Ser Pai...

Eis um fato: é algo que ninguém nasce sabendo...

Embora existam variadas fontes de informação (a
maioria delas à distância de um clique), a verdade
é que “paternidade” é algo que se aprende na
prática, no rústico estilo on the job training.Não há
manual de instruções: pais e filhos precisam
aprender juntos seus papéis ao longo da jornada.

Não se trata de DIVIDIR SEU TEMPO, mas sim de
MULTIPLICÁ-LO para curtir os pequenos (e, porque
não, os grandes) a cada momento. Não é sobre
saber de tudo, mas procurar saber mais sobre tudo
relacionado aos filhos. Não se trata de ter todas as
respostas, mas estar disposto a procurá-las.

As mãos do meu Pai – Mario Quintana

As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis / sobre um fundo de manchas 
já cor de terra / — como são belas as tuas mãos — / pelo quanto lidaram, 

acariciaram ou fremiram / na nobre cólera dos justos…/ Porque há nas tuas mãos, 
meu velho pai, / essa beleza que se chama simplesmente vida.

E, ao entardecer, quando elas repousam / nos braços da tua cadeira predileta,
uma luz parece vir de dentro delas…/ Virá dessa chama que pouco a pouco, 

longamente, / vieste alimentando na terrível solidão do mundo, / como quem junta 
uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento? / Ah, Como os fizeste arder, fulgir,
com o milagre das tuas mãos. / E é, ainda, a vida / que transfigura das tuas mãos 

nodosas… / essa chama de vida — que transcende a própria vida…
e que os Anjos, um dia, chamarão de alma…”

Feliz Dia dos Pais!



Venda do Twitter II – Novo episódio da série?

Achou que tinha acabado a novela? Errrrouuuu – afinal, quando o assunto
envolve o bilionário Elon Musk, até o passado é incerto...

Após inúmeras idas e vindas (como citado na edição passada, que você pode
acessar por aqui), que envolveram processo judicial movido por acionistas;
acusações mútuas; suspensão de compra; ameaças de desistência do negócio
por falta de transparência; desvalorização de ações; e finalmente a aprovação da
venda pelo Conselho de Administração, eis que surge mais uma novidade: Musk
decidiu formalmente desistir da compra da rede social, por entender que várias
disposições do acordo firmado foram violadas pela empresa. Além disso, ele
alegou que o Twitter teria deixado de fornecer dados suficientes sobre o número
de contas falsas existentes – o que, aliás, já parecia ser o “Calcanhar de Aquiles”
do negócio.

Achou que ficaria por isso mesmo? Na na ni na não! A empresa decidiu então
processar o bilionário, sob a alegação de que, após assinar um documento
vinculante de compra, agora ele “se recusa a honrar suas obrigações com o
Twitter e seus acionistas porque o acordo que ele assinou não atende mais a
seus interesses pessoais”. Clique aqui se quiser ler mais a respeito.

Como fica a novela agora? Para alguns, pode ser mais uma manobra de Musk
para pressionar a empresa a cumprir, agora por decisão judicial, aquilo que
estava previamente estabelecido no contrato (basta olhar a imagem ao lado,
postada no perfil do próprio bilionário na rede social); para outros, a desistência
é real.

E você, o que pensa a respeito? Clique aqui e conte pra gente!
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Novo evento - Vamos por a “Mão na Massa”?

Que o Clube de Negociadores tem como propósito “empoderar pessoas para
que elas conquistem seus sonhos e a alcancem seus objetivos por meio do
conhecimento da arte da negociação” você já sabe. Também já percebeu nosso
forte sentimento de comunidade, que pode ser facilmente observado pelos
inúmeros Grupos de Trabalho, de Estudo e Comunidades que temos por aqui.

No ano passado decidimos criar algo novo – um Clube de Assinaturas. Nele,
permitimos o acesso dos membros desse seleto grupo aos nossos conteúdos.
Mas, para nós, isso ainda era muito pouco...

Sempre estamos em busca de caminhos para proporcionar novas experiências
aos nossos membros. Assim, amparados por uma recente pesquisa que
aplicamos, decidimos criar uma série de eventos exclusivos, batizados como
“Mão na Massa!”. Neles, que ocorrerão em um ambiente virtual fechado, os
assinantes realizarão práticas sobre temas predefinidos, sob nossa mentoria
direta. Além disso, estaremos “cara a cara” para tirar suas dúvidas.

Nós acreditamos que o ensino tradicional (onde a centralidade está no
professor e os conteúdos são apresentados para que os alunos decorem
conceitos) não se conecta com a realidade do mundo moderno. Com essa
convicção, a iniciativa – tal qual a própria construção do nosso ecossistema –
revela como encaramos o desafio de melhor capacitar nossos membros.

Nosso primeiro evento já está marcado: 31 de agosto, 19h. Excepcionalmente,
nessa versão de estréia faremos um evento aberto, que mesmo não assinantes
poderão assistir. É a sua chance de aproveitar!!

As vagas serão limitadas. Corra e garanta já o seu assento! Inscreva-se!
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Nossas Comunidade estão bombando!

Nas edições passadas falamos sobre três comunidades criadas recentemente:
a de Comunicação Não Violenta (CNV), Programação Neurolinguística (PNL) e
a de Negociação em Projetos (NPR).

O que está rolando por lá? Postagem de conteúdos; provocações pelos líderes,

que fomentam discussões de alto nível; encontros virtuais entre os membros;

troca de experiências; crescimento pessoal e profissional...um espetáculo! Em

breve teremos ainda mais novidades – acho que nem uma mente brilhante

como a sua consegue imaginar.

A pergunta que fica é: o que você está esperando para fazer parte dessas

tribos? Dentro do nosso espírito de comunidade, acesso é GRATUITO e o

crescimento (e, porque não dizer, a networking e a diversão) estão garantidos!

Venha fazer parte do universo que criamos – o mais completo ecossistema de

desenvolvimento pessoal e profissional nas áreas de Negociação, Soft Skills,

Gestão de Conflitos e Liderança.

Conheça um pouco mais sobre os líderes das comunidades clicando no nome

de cada um deles:

- Comunicação Não-Violenta: Dra. Rosane Fagundes;

- Programação Neurolinguística: Sr. Roque Luz; e

- Negociação em Projetos: Sr. Julio Tavares.
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Você viu?

Nosso personagem (batizado de MILTÓIM!) continua sua saga, vivenciando
situações de negociação e gestão de conflitos que permeiam nossos dias. Tal qual
cada um nós, ele segue aplicando (e às vezes recebendo!) TÓINS. Em todos os
casos, o que acontece abre espaço para um instigante debate com nossos
seguidores.

Hoje publicamos mais uma delas...o que você achou?   

Ver outras no nosso Instagram
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No mês do Halloween, que tal 
aprender a negociar com os 
melhores? Dá para garantir 
um resultado melhor na hora 
de tocar a campainha dos 
vizinhos e dizer “Trick or
Thrills?” (risos)

Tática do Mês
Uma das atividades realizadas no Clube de Negociadores é o desenvolvimento
de táticas aplicáveis às negociações. Reunidos semanalmente, membros com
grande expertise e experiência em negociação não apenas discutem e
compilam aquelas já existentes nos livros, mas também desenvolvem novas
táticas – EXCLUSIVAS! Fruto desse trabalho, temos hoje o mais completo
acervo de táticas de negociação existente no Brasil – e, quiçá, no mundo – que
em breve vai virar um livro (aguardem!).

Mensalmente divulgamos uma dessas táticas nas nossas comunidades do

WhatsApp. A deste mês será a da “Manipulação Psicológica”, que pode ser
sinteticamente descrita como sendo aquela na qual uma das partes usa ações
intencionais, indiretas, enganosas ou dissimuladas, que buscam influenciar
comportamento, crença ou percepção do outro, a fim de obter ou neutralizar
uma vantagem.

Dessa forma, quem aplica a tática tenta promover seus interesses, muitas
vezes às custas da contraparte, com meios que podem ser considerados
antiéticos, exploratórios ou desonestos.

Quer saber como ela funciona, seus efeitos desejados, riscos e,
principalmente, como neutralizá-la? Se você já faz parte do nosso Clube de
Assinaturas, basta aguardar a liberação do acesso (neste mês será no dia 09).

Se AINDA não faz, está esperando exatamente o quê para se juntar a nós?

Assine já
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No mês do Halloween, que tal 
aprender a negociar com os 
melhores? Dá para garantir 
um resultado melhor na hora 
de tocar a campainha dos 
vizinhos e dizer “Trick or
Thrills?” (risos)

A promoção continua...
O número de downloads nos deixou tão impressionados que decidimos
continuar a oferecer, GRATUITAMENTE, nosso EXCLUSIVO e-book de Táticas de
Negociação. Nele colocamos, de forma sintética (o conteúdo completo está
disponível na plataforma para assinantes e, em breve, será publicado no
nosso livro - em versões em português e inglês) um conjunto de saberes que
todo negociador de sucesso PRECISA conhecer. São 20 táticas, um verdadeiro
arsenal, que bem empregadas farão a diferença na busca pelos seus objetivos.

Tivemos o cuidado de elaborá-lo de forma que você, desde os momentos
iniciais, possa usá-lo nas suas interações. Clique aqui para baixar e faça bom
proveito de todo conteúdo.

Se no entanto você sente a necessidade de ter acesso à totalidade do
conteúdo (efeitos desejados, riscos de emprego, exemplos de uso e formas de
neutralizá-las) e, juntamente com outros conhecimentos, conseguir os
MELHORES RESULTADOS POSSÍVEIS, o caminho é um só: tornar-se um
membro do Clube de Negociadores.

Nele criamos um ecossistema completo voltado para o seu desenvolvimento
pessoal e profissional. Você vai aprender colocando a mão na massa, sob a
orientação direta de mentores que há mais 20 anos fazem com sucesso no
mundo real aquilo que ensinam.

Faça parte da mais qualificada COMUNIDADE e aprenda como melhorar seus
relacionamentos e conduzir negociações de forma mais eficiente, efetiva e
eficaz. Venha para nosso time e largue na frente!

Te esperamos na outra margem do rio!
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No mês do Halloween, que tal 
aprender a negociar com os 
melhores? Dá para garantir 
um resultado melhor na hora 
de tocar a campainha dos 
vizinhos e dizer “Trick or
Thrills?” (risos)

O que está por vir?

Conheça as atividades externas e 
eventos ao vivo que teremos no 
Clube no mês de agosto.

Dia Nome do evento Descrição Horário Participantes

10
Café com 

Negociação
Design thinking aplicado à negociação 19h

Daniela Gebenlian
Maria Aparecida

31 Mão na Massa!
Como desenvolver confiança nas 

negociações
19h

Edilson de Farias
Francisco Guirado
Hérika Paschoal
Marcelo Bessa

Maria Aparecida
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Atividades dos Grupos de Trabalho (GT)
O Clube atualmente possui quatro Grupos de Trabalho muito atuantes: de
Táticas; de Estudo de Livros; de Soft Skills; e de Filmes de Negociação. Suas
atividades têm como propósito maior a formação e o desenvolvimento do
nosso sentimento de COMUNIDADE, por meio do compartilhamento de
experiências e saberes em áreas de conhecimento ligadas diretamente ao
nosso core, bem como o desenvolvimento de novos conteúdos / produtos. A
participação nesses grupos ocorre de forma voluntária, sendo no entanto
restrita aos membros do Clube de Assinaturas.

Os encontros periódicos são gravados e proporcionam, dentre outras, a
oportunidade de desenvolvimento de novos produtos que geram benefícios
para todos. Abaixo compilamos os principais dados de interesse:

Grupo de Trabalho Coordenação Temática atual Reuniões Informações

Livros Maria Aparecida
O Negociador (THOMPSON, Leigh L. 3ª edição, 

2009)
Terças às 19h30; 

Quartas às 8h
Clique aqui

Filmes
de Negociação

Maria Regina Análise da série “Borgen”
1ª e 3ª terças-feiras

do mês, às 7h30
Clique aqui

(Restrito a instrutores)

Táticas Francisco
Desenvolvimento de novas táticas; produção 

do livro (inédito)
Quartas, de 8h às 10h

Clique aqui
(Restrito a instrutores)

Soft Skills Francisco Estudo das Soft Skills Segundas, de 8h às 10h Clique aqui

Reunião do Grupo de filmes

Participe!
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Filmes, livros, etc...

Vai um sanduba aí? A indicação do mês tem tudo a ver com essa pergunta!

“Fome de Poder” (The Founder) conta a história da criação de um dos grandes
ícones americanos: a rede de fast-food McDonald´s, surgida a partir de uma
estratégia visionária implementada por Ray Kroc (Michael Keaton). De forma para
lá de controversa, ele conseguiu transformar um pequeno negócio de restaurante
com atendimento rápido, criado por dois irmãos empreendedores – Dick (Nick
Offerman) e Mac (John Carroll Lynch) – em um dos maiores conglomerados do
planeta, que tem hoje mais de 33.000 lojas espalhadas por diversos países.

Dirigido por John Lee Hancock, o filme retrata a história do sucesso profissional
(conseguido com sacrifício da ética e da moral) de Kroc no mercado. Mostra o
exercício pleno daquilo que se pode chamar de “capitalismo selvagem”, além de
passagens nem sempre abonadoras da vida pessoal do Homem de Negócios.

Alguns insights adicionais aplicáveis aos negociadores que podem ser colhidos
no filme: a importância da persistência; o cuidado que se deve ter ao escolher os
parceiros de negócios; a relevância de se estar bem preparado para se sentar à
mesa de negociação; e o entendimento de que, por vezes, é importante saber ser
competitivo para se proteger da ganância alheia.

* Fome de Poder (FilmNation Entertainment, Weinstein Company, The Faliro
House Productions), 2016. Disponível nas plataformas e em DVD.

PS: Que tal sugerir uma série, um filme ou um livro? Clique aqui e mande!
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No mês do Halloween, que tal 
aprender a negociar com os 
melhores? Dá para garantir 
um resultado melhor na hora 
de tocar a campainha dos 
vizinhos e dizer “Trick or
Thrills?” (risos)

Para Refletir

“Os interesses comuns são
oportunidades. Para que sejam
úteis, é preciso deduzir algo a
partir deles. É conveniente
explicitar o interesse comum e
formulá-lo como uma meta
comum. Em outras palavras, faça
dele algo concreto e voltado para o
futuro”.

Willian Ury

Aprendendo lições...nos filmes da telona!

O aprendizado desta vez não veio de um filme em si, mas de um documentário
esportivo sobre basquete (de novo isso, clubinius?).

Arremesso Final (“The Last Dance ”), exibido em 10 capítulos, fala da fantástica
carreira de Michael Jordan (MJ), com foco na temporada 1997-98, sua última
com o Chicago Bulls na National Basketball Association (NBA).

Sem dar maiores spoilers, o nome da obra não foi escolhido por acaso: retrata
como Phil Jackson, técnico do timaço, chamou o plano elaborado para aquele
campeonato. A razão foi insólita: Jerry Krause, polêmico manager do time, foi
obrigado a aceita-lo na franquia, mas avisou no início da temporada que,
qualquer que fosse o resultado, ele não continuaria como coach da equipe, que
seria reformulada. Segue o fio (que, por ser longo, continuará no mês que vem):

- Esforço e emoções usadas para crescer: Jordan não brilhou quando surgiu
como jogador, sequer fazendo parte da equipe da Universidade no seu segundo
ano. No entanto, isso só aumentou seu desejo de crescer. Disse ele ao Assistente
técnico do time: "Eu vou lhe mostrar - ninguém nunca vai se esforçar tanto
quanto eu”, uma máxima presente durante toda sua carreira. Além disso, ele
buscava o tempo todo estímulos para se incendiar em quadra – mesmo as
provocações que recebia tinham importante papel nesse processo. Lições
aprendidas? Tal qual MJ, um grande negociador não nasce pronto. É necessário
muito trabalho para se autoconstruir e, principalmente, manter-se no topo;
desde que bem geridas, as emoções podem nos fazer superar os mais complexos
desafios. Não é algo simples, mas seu potencial compensa todo o esforço.

Mês que vem tem mais. Se você enxergou alguma outra lição aplicável, Conte pra
gente!
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Vamos todos comer peixe assado?

Sempre dissemos que, por aqui, o sentimento de COMUNIDADE fala mais
alto...mas como encaramos isso na prática?

Entendemos que, em um ambiente assim, cada membro deve colocar-se à
disposição para contribuir para o crescimento do grupo como um todo, de forma
a que possa colher, em troca, benefícios gerados por outros. Seria algo como
“enquanto você dedica o seu tempo a pescar o peixe, eu dedico o meu a juntar
madeiras e fazer o fogo. Ao final, todos nos alimentaremos de peixe assado.”

Nesse processo, no qual cada um emprega sua expertise para colaborar com o
grupo, precisamos da sua ajuda: que tal nos dizer como poderíamos auxiliar a
resolver os seus desafios nas áreas de Negociação, Gestão de Conflitos, Liderança
e Soft Skills?

Basta preencher uma rápida pesquisa (é curtinha mesmo). Assim você vai
colaborar para que os nossos esforços sejam empregados de forma mais
produtiva, o que permitirá um ganho significativo para todos nós.

Clique no botão abaixo e diga o que você pensa. Desde já agradecemos o apoio!
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No mês do Halloween, que tal 
aprender a negociar com os 
melhores? Dá para garantir 
um resultado melhor na hora 
de tocar a campainha dos 
vizinhos e dizer “Trick or
Thrills?” (risos)

Por que ser assinante do Clube de Negociadores?

Vamos para o próximo nível? 

Faça parte da maior comunidade de negociação do país!

Ninguém cresce sozinho – isso é fato. Para “subir de patamar”, além de

conhecimento aprofundado, é preciso criar conexões genuínas. E esse é o

diferencial que oferecemos no Clube de Negociadores: um local que une VASTO

CONHECIMENTO a uma COMUNIDADE, um porto seguro para quem deseja se

aperfeiçoar nas áreas de Negociação, Soft Skills, Gestão de Conflitos e Liderança.

Um verdadeiro point, onde você encontra o apoio de pessoas que passam pelas

mesmas dificuldades todos os dias e, por isso, estão sempre dispostas a ajudar.

Nele você cria uma rede de contatos que se perpetua, inclusive, fora do ambiente

de estudos. Muitos dos nossos alunos extrapolam as fronteiras do Clube e

realizam encontros periódicos para trocar experiências – presencialmente, quando

possível. São pessoas unidas pelo mesmo propósito, que buscam fazer parte de

algo muito maior e encontraram no Clube de Negociadores o suporte necessário

para crescer, transformando experiências em resultados concretos.

Quer se juntar a essas pessoas e acelerar o seu desenvolvimento? Seja um
assinante investindo MENOS DE R$2,00 POR DIA. Crie conexões, aprimore suas
habilidades e veja sua vida profissional e pessoal mudar para sempre!

Nos vemos do outro lado! Assine já!
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Por enquanto é só...
Chegamos ao final de mais esta edição da nossa Clubnews (como sempre, com
aquele gostinho de “quero mais”...)

Dicas finais: não perca a oportunidade de assinar a nossa plataforma e
desfrutar do nosso crescimento. Por menos de um cafezinho por dia você tem
acesso a um conteúdo transformador que vai mudar a sua vida. Seja mais uma
testemunha de que nosso propósito de “empoderar pessoas para que elas
conquistem seus sonhos e a alcancem seus objetivos por meio do
conhecimento da arte da negociação” não é mera propaganda.

A outra dica? acompanhe-nos pelas nossas redes sociais. Com frequência
inserimos conteúdos que podem fazer a diferença na sua vida por lá.

Achou que iríamos esquecer o link para que você se torne assinante e realizar 

seu desejo de crescimento? Clique aqui!

Quer conhecer quem somos? Estamos aqui!

Grande abraço e ótimas negociações para você!!
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