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Qual a importância de saber 
formular perguntas?

No Clube de Negociadores, consideramos a
habilidade de questionamento uma Soft Skill de
grande importância, já que por meio dela podemos
obter informações, exercer influência ou
conquistar benefícios em uma negociação. Quando
combinada com uma outra – a Linguagem
Colaborativa – ela facilita em muito o processo de
interação entre indivíduos.

Embora isso pareça óbvio, a prática nos mostra
que são poucos aqueles que dominam essa arte.

Que tal uma miniaula sobre o tema? Clique

aqui e assista, é bem legal!

Ao estudar nosso conteúdo, não é raro surgirem dúvidas a respeito de como
podemos exercer influência por meio do questionamento. Apenas para ilustrar,
vamos imaginar uma situação na qual o chefe de determinada área chama um de
seus subordinados e pergunta, de forma direta: “aquele relatório cuja data de
entrega é amanhã, você por acaso já o terminou?” O funcionário naturalmente se
sentiria pressionado e, caso ainda não o tivesse concluído, tenderia a finalizá-lo o
mais rapidamente possível.

Um outro exemplo: em um primeiro encontro, uma das partes pede que a outra
fale um pouco sobre suas preferências (se tem hobbies, o que faz nas horas vagas,
etc...). Ao responder, a parte questionada se sente feliz pelo interesse e passa a
estar mais propensa a interagir – afinal, é muito comum que as pessoas gostem de
ter espaço para falar de si mesmas.

Teria mais algum exemplo de questionamento para obter influência? Clique aqui e
conte pra gente!

https://www.youtube.com/watch?v=etpuW5pF2es&t=17s
mailto:edilson.farias@clubedenegociadores.com


Aconteceu por aqui – e a gente analisa!

O caso foi manchete em todos os meios de comunicação e chocou o público em
geral: o ex-deputado Roberto Jefferson recebeu “à bala” os Policiais Federais
designados para cumprir um Mandado de Prisão expedido pelo Ministro do STF
Alexandre de Moraes. “Bob Jeff” cumpria prisão domiciliar no curso do
“inquérito das fake news” conduzido por aquela corte.

Nosso ponto aqui não é a discussão política ou legal, mas sim fazer uma rápida
análise de algo que igualmente “bombou” nas redes: a forma de condução da
situação por parte do policial que negociou a rendição. Não faltaram críticas
(algumas até bastante ácidas) a respeito de sua postura aparentemente
descontraída, uma vez que o caso envolvia uma agressão ilógica e condenável
aos policiais, além de ter gerado ferimentos em dois deles.

A situação vivenciada pode ser classificada como uma “Negociação Real”. Nela,
busca-se a rendição dos agentes perturbadores da ordem pública de forma
pacífica, empregando para isso um conjunto de ferramentas (como barganha e
atendimento de exigências razoáveis), associadas à Soft Skills como Linguagem
Colaborativa, Questionamento, Escuta Ativa, Gestão das Emoções, Persuasão e
Empatia, dentre outras. Por meio delas, consegue-se não apenas ganhar tempo
para o planejamento / mobilização de uma eventual ação tática, mas também
promover a distensão da situação, reduzindo o componente emocional e, por
conseguinte, abrindo espaço para que a racionalidade passe a ditar as ações.

Na nossa modesta opinião, o negociador cumpriu com excelência seu papel ao
vivenciar um “personagem” que conseguiu, pela correta aplicação das técnicas,
sucesso na sua missão.

Tem algum comentário em relação a essa situação? Conte pra gente!
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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 virou um livro que está prestes a ser lançado (aguardem!).

Mensalmente divulgamos uma dessas táticas nas nossas comunidades do

WhatsApp. A deste mês será a da “Ancoragem inversa”, que pode ser

sinteticamente descrita como sendo aquela na qual o negociador,

intencionalmente, induz a contraparte a realizar a primeira proposta da

negociação, a fim de conhecer suas expectativas.

A tática funciona porque pode ativar na contraparte os vieses inconscientes

da confirmação, do excesso de confiança, da percepção seletiva e efeito

Dunning-Kruger (falaremos dele nesta edição), além dos gatilhos mentais da

afeição (aceitação) e da reciprocidade.

Quer saber como ela funciona, seus efeitos desejados, riscos e,

principalmente, como neutralizá-la? Se você é assinante ou adquiriu um de

nossos produtos, basta aguardar a liberação do acesso (neste mês será no dia

08). Se AINDA não faz, está esperando exatamente o quê para se juntar a

nós?

Faça parte 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)

Enfim ele chegou!!
Para quem nos acompanha, não é novidade que temos vários Grupos de
Trabalho (GT) e de Estudos ativos, que produzem experiências enriquecedoras
e inesquecíveis para os seus membros.

Comentamos no passado que um desses GT – o de Táticas de Negociação –
vinha se reunindo há pouco mais de um ano e produzindo um conteúdo denso
e muito interessante, com os propósitos iniciais de estudar o tema e
compartilhar o aprendizado por meio de um artigo acadêmico. No entanto, a
qualidade do trabalho e a disposição dos seus membros levou ao grupo a se
desafiar e ir além: transformar os saberes reunidos e desenvolvidos em um
livro inédito, que seria lançado oportunamente.

Há algumas edições falávamos que estávamos “quase lá”, que os trabalhos
estavam em fase final e que lançamento se aproximava. Pois bem, é com grata
satisfação que estamos vindo à público para dizer: NOSSO LIVRO ESTÁ
PRONTO!

Nele – que será publicado inicialmente em português e inglês – além de
apresentarmos inúmeros conceitos inéditos sobre o tema, compartilhamos
com os leitores a nossa “pedra mais preciosa”: um compêndio de 45 táticas,
no qual listamos as descrições, os efeitos desejados, os riscos, as medidas
para neutralização e variados exemplos de aplicação. Esse conteúdo, se
convenientemente empregado, pode funcionar como um game changer nas
diversas negociações que conduzimos no dia a dia, potencializando em muito
os resultados do usuário.

Ficou interessado? Clique aqui, faça sua pré-reserva e garanta o seu
exemplar.

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 novembro.

Dia Nome do evento Descrição Horário Participantes

09
Café com 

Negociação
O valor da resiliência nas negociações 19h

Maria Aparecida
Luciano Vicenzi

30
Papo de 
Fogueira

A arte da negociação aplicada 
na guerra da Síria

19h
Edilson de Farias

Alexandre M. Feitosa

CLUBNEWS
EDIÇÃO DE NOVEMBRO / 2022

https://clubedenegociadores.com/events/o-valor-da-resiliencia-nas-negociacoes/
https://clubedenegociadores.com/events/negociacao-guerra-siria/
https://clubedenegociadores.com/events/negociacao-guerra-siria/


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

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 (constarão 

na versão ampliada do livro)
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...

O ano é 1962. Durante o mês de outubro, o mundo esteve bem próximo de uma
catástrofe sem precedentes. Foram 13 dias, nos quais o destino da humanidade
esteve nas mãos de dois pequenos grupos reunidos no Salão Oval da Casa
Branca, em Washington, DC, e no Kremlin, em Moscou.

Tudo se iniciou quando, naquele mesmo mês, uma aeronave de reconhecimento
U2, que se encontrava em uma rotineira missão de vigilância, fez imagens que
despertaram o temor (e posterior ira) do governo americano: a então União
Soviética estava construindo uma plataforma de lançamento de armas nucleares
em pleno território cubano.

Uma rápida avaliação revelou que os artefatos tinham alto poder de letalidade,
sendo capazes de alcançar e destruir, em questão de minutos, parte significativa
das porções leste e sul dos EUA. As obras estavam em estágio avançado e
constituíam uma real ameaça ao “Tio Sam”.

Dirigido por Roger Donaldson, o filme é baseado no evento real conhecido como
“Crise dos mísseis em Cuba” e é considerado como momento mais tenso da
Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra
nuclear.

* 13 dias que abalaram o mundo (Kevin Costner / Bruce Greenwood
/ Steven Culp; Beacon Pictures), 2000. Disponível DVD.

PS: Que tal sugerir uma série, um filme ou um livro? Clique aqui e mande!
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Efeito Dunning-Kruger...já ouviu falar?

Em linhas gerais, podemos dizer que se trata do efeito de se deixar levar pela
autoconfiança em assuntos nos quais não dispomos da necessária competência.
O termo decorre de uma pesquisa dos psicólogos David Dunning e Justin Kruger,
do Departamento de Psicologia da Universidade Cornell, realizada em 1999.

A pesquisa foi batizada de “Não qualificado e inconsciente disso: como as
dificuldades em reconhecer a própria incompetência leva a autoavaliações
infladas”. Nela, os estudiosos conseguiram estabelecer uma relação entre as
variáveis “Comportamento” e “Confiança” a partir de quatro estudos, tendo como
amostra universitários de psicologia da própria universidade.

Por ela, foi possível comprovar que os respondentes tinham grande tendência a
sobrevalorizar suas capacidades naquilo que desconheciam. Isso gerava
percepções irreais de resultados a partir do excesso de confiança, criando assim
um enorme gap entre o que era percebido e o efetivamente mensurado.

Tal fato trazia uma consequência colateral: por acreditar que tinham alta
performance, o interesse pelo aperfeiçoamento decrescia, influenciando assim
nos seus comportamentos. Ao contrário, à medida que obtinham conhecimentos
em determinada área, mais realistas se tornavam na avaliação. Interessante, né?

Que tal assistir a um vídeo mostrando isso na prática? Basta clicar aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=9hRzy-6d-JY
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Jornada de desenvolvimento – qual é a sua?



Trilhas de desenvolvimento – a escolha é sua

Uma nova forma de progredir na vida pessoal e profissional

Você costuma usar redes sociais? Pois é, já parou para pensar que muitas vezes
começamos vendo um determinado assunto / imagem e, com o passar do tempo,
vamos fazendo inúmeras conexões e acabamos em um destino completamente
diferente do inicial?

Em um sem número de vezes, outras pessoas chegam ao mesmo destino que o
seu, mas percorrendo um caminho completamente diferente, não é mesmo?

No aprendizado ocorre mais ou menos assim – pessoas aprendem de formas
diferentes, por caminhos distintos, cada um a seu tempo.

Dentro do nosso propósito de empoderar pessoas por meio do aprendizado e de
experiências de que os capacitem a resolver problemas, criamos algumas trilhas
de desenvolvimento que facilitam a assimilação de conteúdos, além de prover aos
usuários ferramentas essenciais para seu crescimento pessoal e profissional.

A primeira dessas trilhas já está no ar e foi batizada de “Os 8 atos do
Comportamento”. São 40h horas de conteúdo on line, disponível 24h por dia
durante 1 ano para que você comece a desbravar o caminho do conhecimento e
se tornar o profissional que o mercado procura.

Agora é a sua vez. Clique aqui, assuma as rédeas da sua vida e caminhe a passos
largos para o futuro desejado.
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Ficamos por aqui...
Chegamos àquele doloroso momento de dizer: esta edição acabou! (espero que
com aquele gostinho de “quero mais”...)

Para lembrar: aproveite a oportunidade e assine já nossa plataforma para
desfrutar do nosso crescimento. Por um valor menor do que um cafezinho por
dia você tem acesso a um conteúdo transformador, que vai mudar a sua vida.
Venha para nosso time e testemunhe que o 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!!

Para Refletir

“Se você faz uma negociação

pensando que a outra parte

raciocina como você, você está

errado. Isso não é empatia, é

projeção”.

Chris Voss
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