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PARAQUÊ?
Vamos falar abertamente? Pessoas com alta capacidade técnica e 
baixa capacidade relacional, custam quanto para a empresa onde você 
trabalha? Resposta fácil! Estresse, baixa produtividade, erros recorrentes, 
re-trabalho, falta de unidade (baixa coesão), disputas subliminares, 
afastamento por licença saúde... nossa, a lista é in�ndável!

Mesmo que não acredite nesse ciclo de destruição ele estará presente 
em ambientes de pessoas altamente cognitivas (QI - Quociente 
Emocional), mas com QE (Quociente Emocional) baixo, prejudicando 
o gerenciamento das emoções e tornando
as interrelações problemáticas,  uma  vez
que não há resistência emocional para
lidar com a inevitáveis frustrações que
a vida nos impõem diariamente. 
O mesmo vale para a sua vida
pessoal  (social  e  familiar),
com efeitos semelhantes.

O que é Leitura Corporal?

É a capacidade de traduzir gestos e micro expressões, comuns a todos os 
seres humanos, de forma a legendar o inconsciente dos outros em tempo 
real. Em outras palavras, saberemos tudo o que as pessoas estão sentindo e 
com as perguntas certas, o porquê estão sentindo. Opa! Então, se EMPATIA 
é falar com o outro, do jeito que o outro, gostaria que falássemos com ele, 
saber o que ele está sentindo, nos torna aptos a conduzir a relação como  
um Adulto Emocional, ou seja, que inclui o outro na Matemática Relacional.

�O máximo é apenas o início do novo!�

Mentor Wandy Rocha
Founder & CEO

Instituto Wbr



SÓ ADQUIRA SE VOCÊ
SE CONVENCER DE FATO

Vamos lhe ajudar neste quesito:

ESTE MÉTODO É UMA MATÉRIA ELETIVA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIEDUK - 
Leitura & Expressão Corporal -  Link https://www.instagram.com/p/CDZkaw8HoIy/

NOSSAS MÍDIAS

Instagram - https://www.instagram.com/institutowbr/
Facebook Mentor Wandy - https://www.facebook.com/MentorWandyRocha 
Fanpage Facebook - https://www.facebook.com/InstitutoWBrasil/ 
Youtube - https://www.youtube.com/institutowbr?sub_con�rmation=1 
LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/instituto-wbr-treinamentos
Portal - www.universonaoverbal.com.br 

MATÉRIAS

TV Globo - https://bit.ly/Matéria-TV-Globo-Mentor-Wandy-Rocha 
TV Século 21 - https://bit.ly/TV-SEC21-Entrevista-sobre-Leitura-Corporal
SBT - https://bit.ly/TV-SEC21-Entrevista-com-Ciça-Camargo
Jornal O Globo - https://bit.ly/Jornal-O-Globo-Depoimento-do-Lula-ao-Moro
Jornal O Globo - https://bit.ly/Jornal-O-Globo-Entrevista-Neymar-PSG

DEPOIMENTOS

Avaliações 5 Estrelas - https://www.facebook.com/InstitutoWBrasil/reviews/?ref=page_internal

Depoimentos Post Instagram - https://www.instagram.com/p/CGsrVqxnqfn/

Depoimentos Portal - https://www.institutowbr.com.br/depoimentos-leitura-corporal

Vamos lhe ajudar neste quesito:

DEPOIMENTOS

MATÉRIAS

NOSSAS MÍDIAS

ESTE MÉTODO É UMA MATÉRIA ELETIVA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIEDUK - 



PROGRAMA VERSUS RESULTADOS REAIS

PROGRAMA DO  LEITURA CORPORAL INTEGRAL EAD COMPLETO
Desenvolva a Inteligência Emocional com a Leitura Corporal

 9 Módulos com Livro O�cial do Método LCB (195 páginas em PDF)
 De 1 à 14 aulas por módulo, num total de 103 aulas
 300 testes de �xação de conteúdo + APP Game exclusivo do Método LCB
 10 horas de aulas + bônus em análises de vídeos e podcasts
 Acesso ao conteúdo por 3 anos com certi�cação de curso livre

OBJETIVO - Despertar os colaboradores para ver além do senso comum (aleijão social) 
e estebelecer tecnicamente e irrefutavelmente, que fazer o bem é coisa de gente 
inteligente. Investir nos colaboradores é agregar valor a seres humanos, tendo-os como 
um legado para a eternidade (caixão não tem gaveta), além de obter resultados 
práticos na saúde relacional laboral que impactará nos ganhos �nanceiros da 
empresa.

1 - O que é Leitura Corporal e Inteligência Emocional
2 - Gestos e Micro expressões apresentados de forma protocolar
3 - Conduções empáticas para cada marcação não verbal
4 - Identi�cação da mentira em busca da verdade que o corpo mostra
5 - Contextualização e cases especiais para reforço de conteúdo (provas sociais)
6 - Técnicas de autocontrole emocional e condução lúcida de pessoas e grupos



Mentor Wandy Rocha
ESTÁ ENTRE OS MAIORES ESPECIALISTAS EM LEITURA CORPORAL DO BRASIL

Palestrante, empresário e conferencista internacional, referência no mundo corporativo sobre 
Leitura Corporal. 

55 anos - Presidente|Fundador do Instituto Wbr - Método LCB - Leitura Corporal Brasil.

Consultor do Jornal O Globo em matérias como Lula Lava Jato e Neymar PSG. Gravou 
matérias de rua no Programa Mais Caminhos TV Globo EPTV Campinas,

Mentor no Founder Institute Vale do Silício - Unidade Campinas, Master Trainer 
Training em Programação Neurolinguística (PNL).  Empreendedor Social.  

Autor de 18 livros sendo 1 em Metaprogramação, 4 em Leitura 
Corporal, 8 em Programação Neurolinguística e 5 livros 
direcionados para saúde coletiva.

Atua há mais de 20 anos na área da saúde e desenvolvimento 
humano. Já palestrou para milhares de pessoas em empresas 
como Mars Brasil, Shell Petróleo, EMBRAPA, AON, TupperwareBrasil, 
dentre outras.

É um congressista renomado e já participou 
do CONALC, CONAOMI, ISMA-BR (o 5º maior
evento mundial de combate ao stress) e 
CONFNETWORKING onde ministrou cursos e 
palestras sobre Leitura Corporal.

�O outro não é o problema, ele é apenas
diferente do que queremos que ele seja!�

Mentor Wandy Rocha



INVESTIMENTO VERSUS RESULTADOS REAIS

EAD COMPLETO LEITURA CORPORAL INTEGRAL 
Desenvolva a sua Inteligência Emocional com a Leitura Corporal

 VALOR ORIGINAL DESTE CURSO |  R$ 1.988,00

  COM 50% DE DESCONTO VALOR NA HOTMART (TEMPORÁRIO):
      DE R$ 1.988,00  R$ 997,00 OU 12 X DE R$ 97,14 POR APENAS

IMPORTANTE > Esta proposta é válida por tempo limitado, não havendo garantias 
da manutenção deste valor indeterminadamente.  Havendo aceite da proposta para 
quisição deste curso , por gentileza, USE O LINK EM ANEXO O QUANTO ANTES para 
�nalizar a sua compra.
 

Helena Rocha
IA Instituto Wbr

EAD COMPLETO LEITURA CORPORAL INTEGRAL 

Instituto Wbr Treinamento LTDA
CNPJ 30.123.556/0001-36

Rua dos Contabilistas, 21, Anexo E.V.05
Jd. Novo Cambuí, Campinas-SP | 13076-430


