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Bem-vindos à primeira edição da minha, da sua,
da nossa newsletter do Clube de Negociadores. 

Você deve estar estranhando que ela ainda não tem nome, não é? 

Pois bem, ela é tão nossa que estamos oferecendo
a você, leitor, a chance de batizá-la!!! Quer saber como? 

É muito simples: 
basta enviar um e-mail com sua sugestão para 

edilson.farias@clubedenegociadores.com. 

No campo “assunto” escreva “QUERO BATIZAR A NEWSLETTER DO CLUBE”. 
O nome mais criativo será escolhido por nós e o felizardo

receberá um brinde especial do Clube.

“Quando entrar setembro,
e a boa nova andar 
nos campos...”

O Logo
entra aqui



Tema do mêsPara o mês 
de setembro 
elegemos
o tema 
“Linguagem 
Colaborativa” 
para trabalhar
no Clube. 

A Linguagem Colaborativa nada mais é do que o 
estabelecimento de um processo de comunicação de 
modo a facilitar relações interpessoais, evitando 
interrupções, vícios de linguagem e expressões 
irritantes,autoritárias e de contrariedade. 

Ela, juntamente com a Audição Ativa e o 
questionamento, dentre outras, compõe um grupo 
importante de Soft Skills que desenvolvemos em 
nossos alunos nos cursos oferecidos pelo Clube de 
Negociadores.

Quer conhecer um pouco mais sobre o poder da 
comunicação em um processo de comunicação? 

Que tal ler um artigo escrito por alguns de nossos 
ilustres membros? 

É fácil, basta clicar aqui:

https://membros.clubedenegociadores.com/o-poder-da-comunicacao-nos-processos-de-negociacao/


Você viu???
Recentemente, o Clube de Negociadores criou um personagem em quadrinhos – que, tal qual a 

nossa newsletter, ainda não foi batizado. Ele tem sido o protagonista em uma série de tirinhas com 
situações de negociação e gestão de conflitos. Nelas trabalhamos uma série de conceitos, técni-

cas, táticas etc. encontradas em situações corriqueiras do nosso dia a dia. 
Como resultado, ele aplica (ou recebe!!) 

um TÓIM em outras pessoas, abrindo então espaço para debate.

As publicações são quinzenais e acontecem SEMPRE no Instagram se 
você ainda não nos segue por lá,

basta clicar neste link:

Nossa primeira tirinha foi essa aqui (mas já há outras lá no Insta...tá esperando o quê para nos seguir por lá??)

https://www.instagram.com/clube.de.negociadores/


A deste mês será a da “Mentira Objetiva”, 
que sinteticamente consiste em mentir 
para a contraparte sobre o objeto da 
negociação, enganando-a para alcançar 
um resultado desejado.

Quer conhecer como ela funciona, seus 
efeitos desejados, riscos e, principal-
mente, como neutralizá-la? 

Se você já faz parte do nosso clube de 
assinaturas, basta aguardar a liberação 
dessa tática (vai ser no dia 14/09, mas 
não conta para ninguém, tá?). 

O que está
por vir?

Tática do mês
Um dos Grupos de Trabalho existentes no 
Clube de Negociadores é o de desenvolvi-
mento de táticas aplicáveis às negociações. 

Nele, membros com grande expertise e 
experiência em negociação realizam 
reuniões semanais não apenas para discutir 
e compilar táticas já existentes nos livros, 
mas também para criar / desenvolver novas 
táticas. Fruto desse trabalho, temos hoje o 
mais completo acervo de negociação 
existente no Brasil e, quiçá, no mundo!!!

Mensalmente divulgamos, na nossa 
comunidade do Telegram, uma dessas 
táticas (ainda não está lá??? 

Conheça as atividades 
externas e eventos ao 
vivo que teremos no 
Clube no mês de 
setembro:

DIA

15

22

29

HORÁRIO

16H

16H

18H

CONVIDADO

A CONFIRMAR

PROFª SUSANNA SCHWANTES

A CONFIRMAR

DESCRIÇÃO

TEMA A DEFINIR

CÍRCULOS DA PAZ

EVENTO ESPECIAL DE 2H

NOME DO EVENTO

CAFÉ COM NEGOCIAÇÃO

WEBNARIO ESPECIAL

NEGOCIAR É PRECISO

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

É moleza, basta clicar aqui!

É moleza, basta clicar aqui!

https://t.me/joinchat/aYEewMsW8OkxNGM0
https://membros.clubedenegociadores.com/planos-de-acesso/


Além do Grupo de Trabalho (GT) de 
Táticas, o Clube atualmente possui dois outros 
extremamente atuantes: o de Estudo de Livros e 
o de Filmes de Negociação. 

As atividades neles realizadas tem como 
propósito maior a formação e o 
desenvolvimento do nosso sentimento 

Atividades dos Grupos de Trabalho
de COMUNIDADE, por meio do compartilhamento de 
experiências e saberes em áreas de conhecimento 
ligadas diretamente ao nosso core. 

A participação nesses grupos ocorre de forma 
voluntária, sendo restrita aos membros do Clube de 
Assinaturas.

GRUPO DE TRABALHO

GT DE FILMES
DE NEGOCIAÇÃO MARIA REGINA

COMUNICAÇÃO, ASSERTIVIDADE
E CNV NA NEGOCIAÇÃO 

GT DE LIVROS MARIA APARECIDA

COORDENAÇÃO REUNIÕES CONTATOTEMÁTICA ATUAL

- PENSAMENTO CRÍTICO E ARGUMENTAÇÃO 
SÓLIDA (NAVEGA, SÉRGIO CRUZ. 1ª EDIÇÃO, 
2005); E
- O NEGOCIADOR (THOMPSON, LEIGH L. 3ª 
EDIÇÃO, 2008).

SEMANAIS
(TERÇAS, EM DOIS 
HORÁRIOS: 8H E 

19H30)

HTTPS://MEMBROS.CLUBEDENE-
GOCIADORES.COM/GRU-
PO-DE-LIVROS-DE-NE-

GOCIACAO/

QUINZENAIS
(2ª E 4ª SEXTAS FEIRAS 

DO MÊS), ÀS 7H PELO ZOOM

HTTPS://CLUBEDENEGO-
CIADORES.COM/FORMU-

LARIO-GT-FILMES/

Nota importante da coordenação do GT de livros:
 fiquem atentos ao convite para as inscrições das próximas jornadas!! Ele será 

feito por chamadas pelo Telegram do GT. Ainda não está lá?? Se você já faz 
parte do nosso Clube de Assinaturas,

Basta clicar aqui!

https://membros.clubedenegociadores.com/grupo-de-livros-de-negociacao/


Você sabia que é possível GANHAR DINHEIRO no Clube de Negociadores? 
Sim, você pode ser nosso Afiliado, SEM INVESTIR NADA e ainda pode RECEBER 

ATÉ 5 DÍGITOS indicando alunos! Bacana, né?

Nós vamos te ensinar uma técnica exclusiva para você indicar o 
Clube de Negociadores sem gastar nada com Marketing Digital 
e impulsionamentos... Nós já temos dezenas de Afiliados, mas 

garantimos que você não vai ser só mais um...

Programa de afiliados – Clube de Negociadores
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E aí, quer saber mais? Acesse Programa de Parcerias
Clube de Negociadores cadastre-se e venha crescer conosco!

basta clicar aqui

https://clubedenegociadores.com/programa-de-parcerias/


Então é isso...

Se ainda não o fez (o que eu duvido!!), junte-se a nós na 
comunidade e curta nossas páginas nas redes sociais:

E se ainda não se tornou 
membro...TÁ PERDENDO 
TEMPO – E COM ELE, 
MUITAS OPORTUNI-
DADES!!!!!

Grande abraço e ótimas
negociações para você!!

Bem, ficamos assim. Espero que tenha
gostado da leitura - no mês que vem tem mais!!!

Telegram: Join Group Chat  

Clube de Negociadores - YouTube

Clube de Negociadores | Facebook

Clube de Negociadores | Grupos | LinkedIn

Clube de Negociadores (@clube.de.negociadores) • Fotos e vídeos do Instagram
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https://t.me/joinchat/aYEewMsW8OkxNGM0
https://www.youtube.com/channel/UCml8wnCSf6dIWcNl_sENjCg
https://www.facebook.com/clubedenegociadores.com.br/
https://www.linkedin.com/school/clubedenegociadores/
https://www.instagram.com/clube.de.negociadores/
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