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UM EX-AGENTE DO FBI ENSINA COMO DECODIFICAR 

A LINGUAGEM CORPORAL E LER AS PESSOAS
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“Quando se trata de 

comportamento humano, 

existem basicamente dois tipos 

de sinais: os verbais e os não 

verbais. Todos nós aprendemos 

a procurar e identifi car os 

sinais verbais.

Os não verbais são aqueles que 

sempre estiveram lá, mas que 

não aprendemos a detectar 

porque não fomos treinados para 

procurá-los e identifi cá-los.

O interessante é que, depois 

que aprendemos a prestar 

atenção e a interpretar sinais 

não verbais, passamos a saber 

onde buscá-los, e eles se tornam 

óbvios e inconfundíveis.

Espero que, compreendendo 

o comportamento não verbal, 

você tenha uma visão mais 

profunda e signifi cativa do 

mundo à sua volta – tornando-se 

capaz de ouvir e ver as duas 

linguagens que se combinam 

para apresentar a rica tapeçaria 

da experiência humana.

Você está prestes a adquirir 

algo poderoso: conhecimentos 

que enriquecerão seus 

relacionamentos interpessoais 

pelo resto da vida.

Aprecie saber o que todo corpo 

fala, pois dediquei meu trabalho 

e este livro a esse propósito.”

JOE NAVARRO

Joe Navarro, ex-agente do FBI e um dos maiores especialistas 

do mundo em comportamentos não verbais, nos ensina a “ler” 

as pessoas e dominar os segredos da linguagem corporal.

Você vai aprender a decodifi car os sentimentos por trás de 

expressões faciais, identifi car sinais contraditórios entre 

palavras e gestos e perceber facilmente quando alguém está 

tentando esconder alguma coisa.

Com base em pesquisas científi cas, casos reais e em sua 

própria experiência, Navarro revela também como usar a 

linguagem não verbal para persuadir as pessoas e infl uenciar 

o que elas pensam a seu respeito.

Publicado em mais de trinta países, este livro vai lhe mostrar:

• Os instintos ancestrais de sobrevivência que comandam 

a linguagem corporal

• Por que o rosto é o lugar menos confi ável do corpo

• Simples comportamentos não verbais que geram confi ança

• Quais comportamentos transmitem autoconfi ança e 

autoridade

• O que dedos, pés e sobrancelhas podem revelar sobre 

a motivação de uma pessoa

• Por que sinais de desconforto e estresse nem sempre 

indicam que alguém está mentindo
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