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2023 chegou!

E, com ele, uma nova página começa e ser escrita...

A pergunta que fica é: quais foram as lições
aprendidas agora que o “livro” de 2022 está
encerrado? A questão é simples e direta – afinal,
elas são o ponto de partida para que sigamos no
caminho da evolução.

Novas metas, correções de rumo, desafios...tudo
isso faz parte da caminhada nessa jornada
maravilhosa chamada vida. Preparados ou não,
chegou a hora de colocar a mão na massa e fazer
acontecer – o sucesso depende de cada um de nós!

Que tenhamos um 2023 pleno em realizações!

Um novo ano se inicia e aí eu lhe pergunto: o quão preparado para ele você está?

Livres do fantasma que nos assolou nos anos anteriores, é hora de colocar 

máquinas adiante e acelerar nosso crescimento pessoal e profissional, não é 

mesmo? Mas será que estamos prontos para isso?

Há duas frases de Epiteto, filósofo grego e uma das referências da escola estoica,

que parecem se encaixar perfeitamente neste momento. A primeira delas é que

“Nada de grande se cria de repente”. A segunda, que “É impossível para um

homem aprender aquilo que ele acha que já sabe”.

Será imprescindível estarmos qualificados para superar os desafios que teremos

pela frente. Nós, do Clube de Negociadores, seguimos comprometidos em trazer o

melhor conteúdo para lhe ajudar nessa nova e instigante jornada. Vamos juntos?



Aconteceu? É claro que a gente comenta!

Superada a pandemia, muitos brasileiros fizeram planos de viagem para o final
do ano. A notícia que Aeronautas entrariam em greve gerou grande estresse – e
ela teve tudo a ver com o tema “negociação”.

A decisão de paralisação parcial a partir de 19/12 foi tomada por "frustração
das negociações da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho". Os objetos
discutidos foram a reposição de perdas, o ganho real em salários / benefícios e
melhoria das condições de trabalho. Avalia-se que alta demanda por voos no
período foi um dado importante na decisão de iniciar a medida, exatamente
porque colocava nas mãos dos aeronautas um maior Poder de Influência.

Inúmeros voos sofreram atrasos e/ou cancelamentos, gerando grande desgaste
para as Cias Aéreas. A iniciativa, contudo, não foi nova – em 2021, paralisação
similar só não ocorreu porque o Tribunal Superior do Trabalho (TST) entrou em
campo e as partes chegaram a um consenso.

Após 5 dias de tensão, as partes chegaram a um acordo: reajuste de 6,97% nos
salários fixos e variáveis, bem como definição do horário de início das folgas e
indenização por descumprimento por parte das empresas. Também incluiu a
possibilidade de início de férias em sábados, domingos e feriados.

O problema então foi resolvido? A julgar pela declaração do diretor do Sindicato
Nacional dos Aeronautas, parece que não – mas isso só o tempo poderá dizer...

CLUBNEWS
EDIÇÃO DE JANEIRO / 2023

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/aeronautas-aceitam-proposta-de-companhias-aereas-e-encerram-greve/?utm_source=thenewscc&utm_medium=email&utm_campaign=referral


O que a faculdade não te ensinou?

Transforme litígios em acordos rentáveis e rapidamente remunerados

Sabemos que a demora do judiciário é uma barreira no dia a dia de qualquer
advogado. São meses – e, não raro, anos – enfrentando litígios, muitas vezes mal
remunerados, que demandam horas e mais horas de esforço e dedicação diária.

“Ahh, mas são ossos do ofício”...quem disse? Existem sim algumas formas de
“fugir” das disputas judiciais, diminuir petições e, claro, antecipar seus
honorários. E é exatamente isso que você, meu caro advogado(a), vai aprender
na jornada “ADVOCACIA 4.0 – O FIM DO LITÍGIO”.

Serão três encontros, sem custo algum, onde vamos te mostrar quais são as
habilidades necessárias para conquistar tudo o que mencionamos: menos
litígios, acordos rentáveis e recebidos de forma mais rápida.

Então, anote aí: dias 25, 26 e 27 de janeiro, às 19h, com transmissão ao vivo
pelo Youtube. Essa será, provavelmente, a sua melhor chance de dar início a
uma nova jornada em 2023, tornando-se um Advogado 4.0.

Para receber dicas e ficar por dentro de tudo que teremos até lá, entre no nosso
grupo exclusivo. Em breve, informaremos o link de inscrição e muitas outras
novidades.
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Grupo exclusivo

https://chat.whatsapp.com/LLcG7WVyyuJKNcuTQMMQ5E


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 dos “Colchetes”, que sinteticamente consiste

em isolar as demandas e/ou argumentos apresentados em bloco pela

contraparte, tratando-os de forma separada, permitindo assim que sejam

priorizados os itens de maior relevância para o negociador.

Nela, o negociador que a aplica passa a direcionar a negociação para a

abordagem dos itens por ele considerados fundamentais, evitando a

aprovação automática de pedidos indesejados que eventualmente estejam

mesclados com outros de maior prioridade.

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

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

nós?

Faça parte já
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https://chat.whatsapp.com/EFIsqUc2VEaBL7DimCjas0
https://assine.clubedenegociadores.com/
https://membros.clubedenegociadores.com/observatorio-de-taticas-de-negociacao/
https://clubedenegociadores.com/o-que-sao-taticas-de-negociacao/


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 
mês de janeiro.
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Dia Nome do evento Descrição Horário Participantes

11
Café com 

Negociação
Assertividade: quanto custa não saber usá-la 19h

Maria Aparecida
Daniela Gebenlian

25 a 27
Evento Especial 
para Advogados

Advocacia 4.0 – O fim do litígio 19h
Hérika Paschoal & 

Convidados

https://clubedenegociadores.com/events/assertividade-quanto-custa-nao-saber-usa-la/


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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https://clubedenegociadores.com/formulario-gt-filmes/
mailto:Edilson.farias@clubedenegociadores.com
mailto:Edilson.farias@clubedenegociadores.com
https://www.asaas.com/c/726948564254


Filmes, livros, etc...

Embalados pela Copa do Mundo (que infelizmente não trouxe o esperado hexa) e
conectados com o evento especialmente pensado para advogados que teremos
neste mês, nada mais justo do que sugerir algo que entrelace os temas “direito”,
“embate”, “negociação”, “táticas”, “soft skills” e muito mais, não é mesmo?

A “bola da vez” então é o documentário de grande sucesso sobre a conturbada
transferência do jogador português Luís Figo do Catalão Barcelona para o
arquirrival Espanhol Real Madrid. “O caso mostra os entrelaçamentos
permanentes entre ordem jurídica estatal e privada que fazem parte do esporte
em diálogos horizontais e nem sempre tranquilos", disse Andrei Kampff,
advogado especializado em direito desportivo e jornalista.

Além dos bastidores da até então impensável transferência, são apresentadas
imagens de um dos acontecimentos mais marcantes: o confronto entre Barcelona
e Real Madrid no Camp Nou, três meses após sua saída do clube Catalão. Caos,
com xingamentos ao jogador e à sua família, foi o que se viu em todo o
estádio. Garrafas – e até uma cabeça de porco – foram jogadas no gramado.

Aspectos como a identificação de interesses das partes, gestão das emoções e de
relacionamentos, dentre outros, completam essa história milionária que deu
início a era dos galácticos do Real Madrid.

* O caso Figo (David Tryhorn e Ben Nicholas; Netflix), 2022. Disponível na Netflix.

PS: Que tal sugerir uma série, filme ou livro? Clique aqui e mande para nós!
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Figo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Club_de_F%C3%BAtbol
https://www.zerozero.pt/text.php?id=11637
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camp_Nou
mailto:edilson.farias@clubedenegociadores.com


Jornada de desenvolvimento – qual é a sua?
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Ano novo – hora de construir o seu caminho

Trilhas de desenvolvimento para você abrir caminhos e 
progredir na vida pessoal e profissional

Está nas promessas de ano novo da maioria: evoluir e tornar-se um profissional
de sucesso. O “como cumprir a promessa” normalmente é a maior dificuldade,
mas nossa nova criação surge exatamente para tornar seu caminho mais simples.

É um fato indiscutível: indivíduos aprendem em tempos diferentes, de formas
distintas e por caminhos peculiares. Quer uma analogia? Basta olhar o que
acontece na internet, onde pessoas iniciam buscas por um determinado assunto
em pontos de partida diversos e, ao final, chegam a resultados similares por meio
de conexões significativamente diferentes das demais.

Depois que entendemos isso e as múltiplas possibilidades de aprendizado,
optamos por criar trilhas de desenvolvimento que facilitam a assimilação de
conteúdos, além de prover aos usuários ferramentas essenciais para seu
crescimento pessoal e profissional.

Todas elas (“Os 8 atos do Comportamento”; “Jornada do Negociador”; e “A
Grande Jornada”) já estão ativas. São no mínimo 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 com você. Clique aqui, assuma as rédeas da sua vida e abrevie o caminho
na direção do futuro desejado.
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https://clubedenegociadores.com/


O primeiro “bye” do ano...

É chegada a hora de dizer tchau – a última vez foi no ano passado, lembra?

Neste ano que se inicia renovamos nosso compromisso de trazer conteúdos
relevantes (por vezes, com pitadas de humor) sempre na direção daquilo que
escolhemos como propósito: “formar pessoas para resolver problemas”.

Faremos isso oferecendo um espaço para desenvolvimento de networking
qualificada, onde apresentaremos uma série de ferramentas a partir de um
ambiente gamificado e estruturado para oferecer experiências únicas à você, a
razão maior da nossa existência. Acreditamos que, assim, estamos caminhando
para fazer com que pessoas sejam empoderadas para conquistar seus sonhos
e alcançar seus objetivos pessoais e profissionais.

Teremos um ano desafiador, onde seguiremos oferecendo conhecimentos
ímpares de altíssima qualidade e uma networking singular na América Latina.

Siga-nos nas redes sociais. Com frequência inserimos conteúdos que podem
fazer a diferença na sua vida por lá.

2023, lá vamos nós!

Para Refletir

“Se você olhar atentamente, a

maioria dos sucessos da noite para

o dia levaram muito tempo para

acontecer”.

Steve Jobs

CLUBNEWS
EDIÇÃO DE JANEIRO / 2023

https://www.youtube.com/channel/UCml8wnCSf6dIWcNl_sENjCg
https://www.linkedin.com/school/clubedenegociadores/
https://www.facebook.com/clubedenegociadores.com.br/
https://www.instagram.com/clube.de.negociadores/
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