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Quem somos
Instituto Rocha Brasil é uma organização científica que oferece
às empresas um trabalho direcionado à saúde e bem-estar dos
seus colaboradores.
Conta com duas grandes áreas de atuação:

Área clínica

Área Organizacional

Área clínica
Esta área trabalha 3 pilares da saúde emocional dos colaboradores, a partir de uma equipe interdisciplinar:
• médicos psiquiatras
• psicólogos
• terapeutas de família e casal
• nutricionistas
• fonoaudiólogos
• fisioterapeutas

Prevenção

Tratamento

Ensino

Área clínica
PREVENÇÃO: em parceria com os setores de Saúde e Recursos
Humanos das empresas, o Instituto elabora e implanta programas de prevenção específicos:
• Dependência química
• Tabagismo
• Transtornos alimentares
• Sobrepeso e Obesidade
• Transtornos psiquiátricos (depressão, psicoses etc.)
• Estresse e estresse pós-traumático
• Compulsões de diversas naturezas
• Saúde audiológica e vocal

Área clínica
TRATAMENTO: o Instituto oferece às empresas uma rede nacional de profissionais especializados em diversas áreas da saúde
emocional para tratar dos colaboradores e seus familiares, em
diversos níveis de atuação:
• Psicoterapia individual, grupo, casal e família
• Acompanhamento psiquiátrico
• Avaliação neuropsicológica
• Psicoterapia psicossomática
• Ludoterapia (psicoterapia infantil)
• Orientação vocacional
• Fonoaudiologia
• Fisioterapia
• Nutrição

Área clínica
ENSINO: o Instituto organiza workshops, cursos e palestras sobre temas relacionados à saúde emocional:

• Drogas na adolescência: como prevenir a dependência química
no ambiente familiar
• O impacto do tabagismo nas organizações, na família, na ecologia, na economia e na sociedade como um todo
• Compulsões X Trabalho: um desafio para as empresas
• Qualidade de vida nas empresas do século XXI
• O stress na sociedade do novo milênio
• O alcoolismo nas empresas
• Peso e saúde: quando a comida alimenta doenças
• Depressão X Trabalho: um desafio para as empresas
• A saúde emocional no ambiente de trabalho
• Felicidade: Mito ou Realidade

Área organizacional
Área especializada no desenvolvimento de pessoas e organizações. Tem por objetivo levá-las à conquista de suas metas, facilitando seus processos de mudanças, respeitando suas necessidades e criando oportunidades para o encontro de soluções criativas
necessárias ao seu crescimento.
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O que fazemos?

Como fazemos?
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Coaching
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Treinamentos
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Desenvolvimento

Área organizacional
Nossos projetos
COACHING executivo - terapia do papel profissional
COACHING com foco em sucessão de carreira - preparação da continuidade, sem perder a essência
COUSELLING - autoconhecimento na busca de novas respostas e
atitudes pessoais e profissionais
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS
ALINHAMENTO CULTURAL - fusões e aquisições
ORIENTAÇÃO DE CARREIRA
SAÚDE ORGANIZACIONAL
PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - a construção de novas propostas de vida

Área organizacional
Alguns dos nossos workshops
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS

Perceber a necessidade de mudar e facilitar, estimular, acompanhar tais
transformações, faz parte da performance do líder de vanguarda

TEAM BUILDING
Construindo Times de Trabalho de alta performance

MUDANÇAS E TRANSFORMAÇÃO DE VALORES

Envolvimento, Compromisso, Comprometimento, Aprendizagem contínua, Abandono de Posturas Tradicionais...

COMUNICAÇÃO

Compartilhar informações, dar e receber feedback e encorajar a participação são os elementos de comunicação essenciais para cumprimento
dos objetivos

Diferenciais
ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA: assessoria técnica especializada para qualquer dúvida sobre condutas direcionadas à saúde
emocional dos colaboradores.
ATUAÇÃO BASEADA NOS ÚLTIMOS ESTUDOS DA CIÊNCIA:
equipe pós graduada com experiência na prática clínica e na vida
acadêmica para atender a empresa diante dos mais recentes estudos científicos.
REDE NACIONAL INTEGRADA: rede nacional integrada de terapeutas, com supervisões periódicas da diretoria clínica.
VISÃO SISTÊMICA: ações baseadas no novo paradigma da ciência que enxerga o ser humano sob um ponto de vista amplo,
considerando os seus aspectos biológicos, psicológicos, relacionais, sociais, organizacionais e espirituais (valores e crenças).
UTILIZAÇÃO DOS MAIS AVANÇADOS INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: os trabalhos voltados a área
organizacional contam com os mais novos instrumentos de avaliações institucionais e individuais desenvolvidos pela ciência pós
moderna, tais como: MBTI, Eneagrama, Human Guide e outros.

Resultados eficientes e duradouros.

Alguns clientes

Diretoria
Valéria Rocha Brasil
• Psicóloga e diretora clínica do Instituto de Psicologia Rocha Brasil
• Doutora em psicologia clínica pela PUC - SP
• Mestre em psicologia clínica pela PUC - SP
• Especialista no tratamento de dependentes químicos com trabalhos efetuados em clínicas especializadas
nacionais e internacionais
• Curso de extensão em psicologia clínica e psicopatologia pela Université Lumiere de Lyon II (França)
• Pós graduada em psicoterapia sistêmica de casal e família pela PUC - SP
• Especialista em psicoterapia psicodinâmica do adulto pelo Instituto Sedes Sapientiae
Marjorie Rocha Brasil Carbone
• Diretora de Relacionamento e terapeuta do Instituto de Psicologia Rocha Brasil
• Terapeuta Sistêmica de Família e Casal
• Filiada à ABRATEF (Associação Brasileira de Terapia Familiar) e APTF (Associação Paulista de Terapia Familiar)
• Psicóloga transpessoal pela Faculdade Vicentina - CLASI de Curitiba
• Especialização em Terapias Narrativas pela INTERFACI
• Formada em Economia pela PUC - SP (Pontifícia Universidade Católica)
• Pós-graduada em Marketing pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing )
• Diretora e terapeuta do CEAF - Centro de Estudos e Assistência à Família
• Membro fundador da Clínica Social do Sistemas Humanos.

INSTITUTO DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ENSINO EM PSICOLOGIA E SAÚDE MENTAL
RUA ARAGUARI, 817 - COBERTURA - CJ. 122 - MOEMA
CEP 04514 041 - S. PAULO - SP - TEL./FAX: 11 3898 0070
www.rochabrasil.com.br - e-mail: rochabrasil@rochabrasil.com.br
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