


TOP 5 - Top of Mind de RH

O IBC conquistou por 3 anos consecutivos [2013 a 2015], o título de ser a única escola de Coaching 
campeã pelo Top Of Mind de RH, na categoria Treinamento & Desenvolvimento. Uma premiação 
concedida por Profissionais de RH que são especialistas em qualidade de treinamentos.

Além disso, o IBC também foi considerado campeão Top Of Mind na categoria Coaching em 2016 e 
2017. A escolha dos premiados se dá através de duas fases. 

A primeira consiste em estimular a indicação por lembrança espontânea, referindo aos votantes 
apenas o segmento e áreas de atuação, sendo 34 categorias. Na segunda etapa acontece os votos por 
preferências entre os cinco melhores de cada categoria, contemplando o selo Top 5 aos indicados, e 
o prêmio ao mais bem votados.

Vale ressaltar que mais de 10 mil diretores e gestores de RH participam da votação, validando a 
seriedade e importância dessa premiação diante o mercado. Lembrando que o JRM também é 
Bicampeão Top of Mind pela categoria Empresário Destaque. Um prêmio que reconhece José Roberto 
Marques como um empresário que contribui de forma eficaz com o crescimento e o fortalecimento 
das práticas de Recursos Humanos.



TOP 5 - Top of Mind de RH

José Roberto Marques, Master Coach Senior & Trainer President of Brazilian Coachig Intitude do Instituto 
Brasileiro de Coaching, recebendo o premio Top Of Mind de RH 2017.



Prêmio Fornecedores de Confiança 

Por 7 anos consecutivos (2011 a 2017) o Instituto Brasileiro de Coaching conquistou o prêmio de For-
necedores de Confiança Revista Melhor Gestão de Pessoas, a revista oficial da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos – ABRH, uma das revistas mais conceituadas na área de Gestão de Pessoas 
em todo o Brasil. 

O estudo para o Prêmio Fornecedores de Confiança é realizado pela Editora Segmento, que ouve 
empresas clientes de fornecedores de produtos e serviços para a área de RH, reconhecendo e des-
tacando empresas que que possuem o mais alto grau de competência, confiabilidade e autoridade 
por parte desses clientes.



Excelência em Coaching (PEGG) 

O Instituto Brasileiro de Coaching - IBC recebeu o Prêmio de Excelência em Gestão de Goiás (PEGG) 
no ano de 2016. As empresas participantes passam por uma criteriosa avaliação liderada pela Fun-
dação Nacional da Qualidade (FNQ) que que é presidida pelo Jorge Gerdau, além de ser pautada por 
critérios reconhecidos tanto no Brasil quanto no exterior. 

São avaliados 8 processos gerenciais estabelecidos mundialmente para apurar as melhores práticas 
de gestão de empresas, sendo eles: 

Liderança; 
Estratégia; 
Clientes; 
Sociedade; 
Informação/Conhecimento; 
Pessoas; 
Processos e Resultados. 



Excelência em Coaching (PEGG) 

Esses são avaliados com uma nota de 1 a 5, em 11 fundamentos:

O prêmio é uma iniciativa do Movimento Goiás Competitivo, entidade sem fins lucrativos criada em 
junho de 2005, que tem como missão fomentar a competitividade através da promoção do desenvol-
vimento socioeconômico no estado de Goiás.

Além disso, o MGC é padronizado mundialmente, a avaliação permite a comparação da empresa 
com todas as outras empresas do mundo que praticam excelência de gestão.

Pensamento Sistêmico, 
Aprendizado Organizacional; 
Cultura de Inovação, 
Liderança e constância de propósitos; 
Orientação por processos e informações; 
Visão de Futuro; 
Geração de valor; 
Valorização das pessoas; 
Foco sobre o cliente e o mercado; 
Desenvolvimento de parcerias e Responsabilidade social.



ISO 9001

Essa certificação atesta a qualidade das normas de padronização de processos de gestão de qualidade 
da empresa, garantindo toda a excelência em entrega ao cliente, bem como de atividades internas.

A ISO 9001 é utilizada em grande parte do mundo e suas normas norteiam padrões, não só de 
produção, mas de gerenciamento de processos de execução. A certificação ISO 9001 agrega ainda 
mais ao reconhecimento que o IBC possui perante seu público e diversos outros órgãos reguladores 
e certificadores nacionais e internacionais.

Veja aqui o nosso certificado!

http://media.ibccoaching.com.br/pdf/certificado-e-apresentacao-ISO-9001-IBC.pdf


Certificações Internacionais

A qualidade de ensino do IBC é acreditada por 06 renomadas instituições. Oferecemos certificações Internacionais pelos mais importantes 
órgãos e institutos de Coaching do mundo, confira abaixo cada uma delas:

EUROPEAN
COACHING
ASSOCIATION



Confira o PDF completo sobre certificações internacionais

Clique aqui

http://media.ibccoaching.com.br/pdf/Credenciais-IBC.pdf

