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Sua “realidade” é igual a minha?

Na edição passada, nossa capa foi dedicada à
uma Soft Skill muito importante: “Percepção”,
por nós definida como sendo a “capacidade de
adquirir, interpretar, selecionar e organizar
informações obtidas pelos sentidos.”

Por ela, podemos concluir que a realidade
formada no cérebro de cada pessoa será
potencialmente diferente, uma vez que as
informações serão distintamente processadas e
interpretadas a partir de um repertório próprio
individual, formado por componentes tais como
experiências, temperamento, crenças, aspectos
culturais, de linguagem, etc...

Como funciona nosso cérebro: diante de uma situação, ele foca em um
determinado conjunto de aspectos e busca coletar o máximo de informações
possíveis, usando para isso os sensores disponíveis – os SENTIDOS (audição, visão,
olfato, paladar e tato).

Entram em ação então os chamados FILTROS MENTAIS. Sem que percebamos, eles
agem para FACILITAR NOSSA COMPREENSÃO, nos trazer COMODIDADE e para
GERAR SENTIDO naquilo que estamos observando. São 3 os existentes:

O primeiro deles ELIMINA as informações consideradas desnecessárias, para que
foquemos naquilo que entendemos ser prioridade; o segundo DISTORCE as
informações, para que elas façam sentido; por fim, o terceiro as GENERALIZA, nos
fazendo chegar a conclusões GERAIS a partir de DADOS parciais.

Legal, né? E você, já chegou a conclusões muito distintas de alguém sobre algo que
foi simultaneamente apresentado a ambos? Se sim, conte pra gente!

mailto:edilson.farias@clubedenegociadores.com


Negociações pelo mundo – venda do Twitter

O assunto é destaque no mundo: desde o anúncio de que o bilionário Elon Musk
começou a fazer maciças aquisições de ações da empresa, muitas versões (nem
sempre verdadeiras) foram lançadas na rede. Resolvermos fazer então uma
coletânea com o que foi divulgado de mais novo até o fechamento desta edição:

- Após cogitar a criação de uma rede própria, entre março e abril deste ano
Musk adquiriu 9,2% das ações do Twitter . Algumas semanas após, divulgou ter
fechado um acordo para adquirir a empresa por US$ 44 bilhões. Indicado para
compor o Conselho da empresa, desistiu do posto alguns dias depois;

- Em 13 de maio, Musk divulgou que as negociações estavam temporariamente
suspensas, muito embora tenha se declarado “comprometido com a transação”.
O motivo seriam as contas falsas e spam existentes na rede, os quais o executivo
pretende eliminar. As ações da empresa chegaram a cair 11% na Bolsa;

- No dia 21 de junho, o Conselho de Administração da rede recomendou aos
acionistas a aprovação do acordo de aquisição por US$ 44 bilhões. Por meio de
um documento regulatório, a compra foi considerada “justa, aconselhável e do
melhor interesse do Twitter e de seus acionistas”; e

- Na mesma data, Musk reiterou que a questão de contas falsas na rede está
entre assuntos “não resolvidos”, com os quais ele precisa lidar antes de
completar sua aquisição da empresa de mídia social.

Esses movimentos geraram impactos não apenas nas ações da rede social, mas
também nas demais empresas do bilionário. Em determinado momento, só a
Tesla chegou a perder 126 bilhões de valor de mercado.

Quer saber mais? Clique aqui
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Nova Comunidade em formação!

Achou que tinha acabado? Na edição passada falamos sobre duas
comunidades que foram criadas recentemente: a de Programação
Neurolinguística (PNL) e a de Comunicação Não Violenta (CNV).

Pois é, nosso crescimento é “imparável” e, nessa linha, estamos criando uma
nova comunidade, para atender a uma área (e, principalmente, um público)
que até então estava “desassistido” – a Negociação em Projetos (NPR).

Basicamente, o propósito dessa Comunidade será o de reunir pessoas atuantes

em gerenciamento de projetos, visando ao compartilhamento de experiências e

discussões sobre negociação e gestão de conflitos, naquele ambiente

específico. Mas, afinal, o que seria um “Projeto”?

Podemos conceituá-lo como sendo um esforço TEMPORÁRIO empreendido para

criar um PRODUTO, SERVIÇO ou RESULTADO EXCLUSIVO (PMBOK). Entenda-se

TEMPORÁRIO no contexto de ter uma data prevista para INÍCIO e TÉRMINO.

E qual seria a importância da Negociação em Projetos? Sem dar muitos

spoilers do que será discutido na Comunidade, apresento apenas o resultado

de uma pesquisa realizada em 2013 pelo PMSURVEY.ORG. Por ela, foi

constatado tratar-se do terceiro recurso mais valorizado nos Gerentes de

Projetos (40%), perdendo apenas para a Comunicação (49%) e Liderança

(57%). Detalhe: ficou à frente até mesmo do necessário conhecimento

de...Gerenciamento de Projetos (31%)!!!!

Ficou interessado(a)? Clique aqui e junte-se à nova Comunidade, liderada pelo

Sr. Júlio 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
já está sendo reunido em um livro inédito (aguardem!).

Mensalmente divulgamos uma dessas táticas nas nossas comunidades do
WhatsApp. A deste mês será a da “Retirada aparente”, que pode ser
sinteticamente descrita como aquela na qual o negociador simula sua saída
das negociações, a fim de provocar a contraparte e levá-la a realizar uma
concessão ou uma proposta que evite o impasse. Essa retirada pode ser
abrupta, com ares de indignação; ou suave, pelo aparente desinteresse de
quem aplica a tática, fazendo com que a contraparte se esforce para que a
negociação continue.

Quer saber como ela funciona, seus efeitos desejados, riscos e,
principalmente, como neutralizá-la? Se você é Assinante, basta aguardar a
liberação do acesso (neste mês será no dia 12). Se AINDA não é, está

esperando exatamente o quê para se juntar a nós?

Assine já
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No mês do Halloween, que tal 
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melhores? Dá para garantir 
um resultado melhor na hora 
de tocar a campainha dos 
vizinhos e dizer “Trick or
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E por falar em Táticas de Negociação...
“O patrão ficou louco e decidiu prorrogar a promoção”...

Não é brincadeira: decidimos continuar a oferecer GRATUITAMENTE nosso
EXCLUSIVO e-book de Táticas de Negociação, onde sintetizamos algumas
daquelas ferramentas que todo negociador de sucesso precisa saber. Vinte
táticas que, sozinhas, já lhe colocarão em um outro patamar em relação aos
demais. Um verdadeiro arsenal, que lhe permitirá elaborar abordagens mais
objetivas e quebrar as objeções que estão no caminho das suas metas – sejam
elas pessoais e/ou profissionais.

Ele foi construído de forma que você possa, desde o momento inicial, colocar
em prática tudo aquilo que aprender, melhorando significativamente os seus
resultados. Para baixá-lo, clique aqui e faça bom proveito de todo conteúdo.

Mas se o seu interesse é conseguir os MELHORES RESULTADOS POSSÍVEIS, o
caminho é um só: visite o Clube de Negociadores.

Nele criamos um ecossistema completo de desenvolvimento, onde você coloca
a mão na massa e aprende de forma dinâmica, por meio de lições, artigos,
estudos de casos e jogos de negociação, sob a orientação direta de mentores
que há mais 20 anos fazem com sucesso aquilo que ensinam. Venha fazer
parte da mais qualificada comunidade de negociação do MUNDO.

Seja um dos nossos mentorados e largue na frente. Aprenda como melhorar
seus relacionamentos e conduzir as negociações de forma mais eficiente e
eficaz.

Esperamos você do outro lado!
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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 julho.

Dia Nome do evento Descrição Horário Participantes

13
Café com 

Negociação
Criatividade: o divisor de águas na 

Negociação
19h

Humberto Massareto
Maria Aparecida

27
Papo de 
Fogueira

Neurocomunicação e PNL: como essas 
ferramentas podem ampliar os resultados 

das negociações?
19h

Roque Luz
Edilson de Farias
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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...

Era negociação na veia que você queria? Então trouxemos um filme que retrata
uma das situações mais complexas onde um profissional dessa área pode atuar!

Tudo ocorre em Chicago – a cidade dos ventos (Windy City). É lá que trabalha o

policial Danny Roman (Samuel L. Jackson), um especialista em negociar

sequestros, situação na qual reféns estão sob grande risco de vida.

Reconhecido por suas qualidades, a vida de Danny vira de cabeça para baixo

quando seu parceiro é assassinado e ele passa a ser o principal suspeito do

crime. Um dado adicional: pouco antes de morrer, a vítima lhe revelou que quase

dois milhões de dólares do fundo de pensão tinham sido desviados por um

esquema montado pelo pessoal do seu próprio departamento!

Tentando provar sua inocência, Danny toma um decisão: invade a direção dos

Assuntos Internos da corporação e acaba por fazer cinco reféns. Em seguida,

exige que a negociação seja conduzida pelo desconhecido policial Chris Sabian

(Kevin Spacey) – um estranho, já que Danny suspeita de todos os seus “amigos”.

Conhecendo os protocolos de invasão aplicáveis ao caso, Danny sabe que tem

pouco tempo para reunir elementos que comprovem sua inocência. Além disso,

tem certeza de que os policiais corruptos querem invadir o local para eliminá-lo.

* A Negociação (Distribuído pela Warner), 1998. Disponível nas plataformas (Star
+ e Prime vídeo são duas delas) e em DVD.

PS: Que tal sugerir uma série, um filme ou um livro para nós? Clique aqui e
mande sua sugestão, ela será publicada nos próximos números!
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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

“O momento de parar a
negociação é quando o risco de
pressionar por mais prevalece sobre
os possíveis ganhos.”

Michael Wheeler

Aprendendo lições...nos filmes da telona!

Desta vez escolhemos uma produção de novíssima (2022): “Arremessando alto”
(“Hustler”), distribuída pelo Netflix. Nele, o personagem Stanley Sugerman
(Adam Sandler) é um olheiro profissional de basquete que vive um momento
delicado de sua carreira. Viajando pelo mundo sem muito propósito, ele perde
momentos em família e não tem fé que encontrará um novo grande talento.

Tudo muda quando se depara, por acaso e em uma quadra aleatória na Espanha,
com o jovem Bo Cruz (Juancho Hernangómez, astro da NBA). Após assistir sua
atuação em um desafio de rua, Stanley conclui que o rapaz tem potencial para
ser exatamente aquilo que ele buscava – porém nada será simples. Segue o fio:

- Qualificação é tudo: embora muito habilidoso, o jovem não tinha a disciplina e
o ritmo esperados de um atleta profissional. Cansava rápido e perdia a precisão
nos passes e arremessos. Treinamentos físicos e técnicos, exaustivos e iniciados
na madrugada, lapidaram suas qualidades naturais. Lição aprendida? Tal qual
atletas, negociadores não nascem prontos; precisam se qualificar
continuamente e praticar MUITO para atingir a excelência. Acreditar na
existência de um “dom divino” é um erro comum que impacta nos resultados.

- Controle emocional: após estar física e tecnicamente pronto, Bo Cruz quase pôs
tudo a perder: no draft de seleção dos novos atletas, aceitou a provocação de um
adversário e se descontrolou, quase o agredindo. Lição aprendida? Além da
preparação técnica citada no paragrafo anterior, é fundamental manter as
emoções sob controle. Gelo no sangue, poker face e “ouvidos de mercador” para
provocações são alguns dos segredos dos grandes negociadores e gestores de
conflitos.

E você, enxergou alguma outra lição aplicável? Conte pra gente!
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Por que ser assinante do Clube de Negociadores?

Gostaria de compartilhar com você uma história real que vivenciei.

Há cerca de 4 anos, ao finalizarmos um treinamento de negociação e gestão de

conflitos, resolvemos olhar as avaliações feitas pelos alunos. “Excelente”;

“surpreendente, empolgante e necessária”; “importante para a vida”;

“autoconhecimento”; “inovadora, diferente e criativa”; e “levarei para a vida”

foram alguns dos comentários com os quais nos deparamos. Adjetivos exagerados

pela generosidade, mas que geraram a ótima sensação de "missão cumprida".

Passados alguns meses, um ex-aluno da turma me enviou uma mensagem

pessoal. Ele nos conheceu por ser assinante e fez o treinamento com desconto

por conta disso. Além de agradecer pelo que aprendeu, disse ter economizado em

um único contrato (são inúmeros sob sua “batuta”) o equivalente a mais de 10

anos do valor do curso. Não seria essa quase uma definição de investimento?

Mais do que desenvolver competências, ajudamos a transformar “SABERES” em

“RESULTADOS PRÁTICOS”! Nossa meta de empoderar pessoas para que elas

obtenham os melhores resultados possíveis nas inúmeras negociações se torna, a

cada dia, uma realidade.

Tudo isso só é possível pelo ecossistema completo que criamos, onde trocamos

experiências, produzimos conhecimentos, fazemos networking e aprendemos

continuamente por meio de grupos de estudo, cursos, eventos, jogos e mentorias.

A pergunta que faço é: o que falta para você se juntar à nossa tribo?

Assine já!
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Então ficamos assim...
Chegamos ao final de mais esta edição da nossa Clubnews (não sei você, mas
eu fiquei com aquele gostinho de “quero mais”...)

As duas dicas finais que dei no mês passado continuam mais do que válidas:
não perca a oportunidade de assinar a nossa plataforma. Afinal, onde mais
você pode acessar um conteúdo tão completo e transformador ao custo de
meio cafezinho por dia? Nosso propósito de “empoderar pessoas para que elas
conquistem seus sonhos e a alcancem seus objetivos por meio do
conhecimento da arte da negociação” só depende de você para se materializar.

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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