
Formação e Certificação Internacional 
Programa Online de Certificação em Coaching do IBC

com José Roberto Marques



SOBRE O SER COACH 
O SER COACH é uma Formação e Certificação em Coaching totalmente baseado em uma 

metodologia de Coaching, criada por José Roberto Marques - Coach de maior referência no 

Brasil e o único credenciado e autorizado pela BCI a ministrar o Advanced Coaching Training 

(Programa Trainers Formadores de Novos Coaches).

Este programa é indicado para qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma experiência 

em Coaching. No SER COACH você será capacitado e preparado para obter resultados 

extraordinários em qualquer área de sua vida pessoal e profissional, inclusive, estará 

habilitado para atuar como Coach. 

Mesmo em formato online, você contará com uma metodologia de aprendizagem 

experiencial para atingir total domínio das práticas, técnicas e ferramentas para ajudar 

empresas e pessoas a conquistarem transformações efetivas, resultados extraordinários e 

realização!



COM QUEM VOCÊ VAI 
APRENDER 

Você será capacitado diretamente por José Roberto Marques - JRM, Presidente do 

Instituto Brasileiro de Coaching - IBC, Master Coach Sênior e Trainer Certificado pelas 

mais renomadas instituições de Coaching Globais.

JRM é um dos pioneiros do Coaching no Brasil, Empresário e Psicoterapeuta com mais 

de 30 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas. 

Muito mais do que teorias, técnicas e ferramentas, o objetivo maior de José Roberto 

Marques é oferecer uma experiência única aos alunos do IBC, formar os melhores 

coaches, como também desenvolver, de forma sistêmica, as potencialidades infinitas de 

cada ser humano que passa por seu Instituto.

Com este intuito e sob sua gestão, em pouco mais de cinco anos, o Instituto Brasileiro 

de Coaching impactou mais de 300 mil pessoas de mais de 20 nacionalidades, tonando-

se referência no que tange Coaching e treinamento.



   

Para Ser um Coach Certificado pelo IBC e viver de Coaching profissionalmente, sendo muito bem remunerado 

por isso.  Para Desenvolver habilidades de Coaching e ser um Líder Coach dentro da sua empresa com sua 

equipe. Para Ter acesso às ferramentas e técnicas de Coaching Exclusivas do IBC e se tornar referência em sua área. 

Para Crescer na carreira profissional, pois o Coaching é o maior diferencial no mercado competitivo. Para Despertar Seu 

Poder Infinito e também ajudar outras pessoas sendo um multiplicador da Filosofia do Coaching.

Agora, com o Programa SERCOACH você pode ter tudo isso e Ser um Coach altamente capacitado para 

alcançar resultados extraordinários na sua vida e na vida das pessoas que fazem parte do seu dia a dia 

no trabalho e na vida pessoal, além de poder atuar como Coach ajudando empresas e profissionais a 

alcançarem alta performance. 

E você não precisa investir uma fortuna e nem ser um gênio predestinado do Coaching, basta ter preparação 

e querer ajudar as pessoas de verdade, começando por ajudar você. 

Esse é o poder do Coaching e da Metodologia IBC, exclusivamente desenvolvida por José Roberto Marques.

        POR QUE VOCÊ    
        PRECISA DO PROGRAMA 
SER COACH? 



O QUE VAI TRANSFORMAR NA 
SUA VIDA 

Elevar sua mentalidade para o próximo nível. Conhecer o funcionamento da estrutura do 

seu pensamento para que você conquiste o domínio de si mesmo, numa verdadeira e nova 

concepção de MindSet de Prosperidade. Compreenderá o poder de viver o tempo presente, 

buscando inspiração, motivação e ações para uma vida feliz e próspera. Aqui e Agora. 

Conhecerá a capacidade que todo o ser humano tem de atemporalizar o tempo, sendo capaz de 

ações e planejamentos que acelerem e potencializem seus resultados. 

Conhecerá a essência e as principais ferramentas do Coaching como teoria e prática. 

Entender o poder de poder contar a sua própria história, numa grande Jornada do Herói que 

existe dentro de nós. Despertar a melhor versão de si mesmo. 

Descobrir e colocar em prática sua Missão de Vida como alicerce de quem você é e tudo que 

deseja ser. 

Conhecer, aprender e aprofundar os 12 passos do processo do Self Coaching, para que tenha 

alta performance em todas as áreas de sua vida. 

Conhecer e colocar em prática os 4 ciclos da abundância e prosperidade. 

Conhecer e dominar o conceito do Master Mind, teoria criada por Napoleon Hill - considerado 

um dos maiores escritores e influenciadores das teorias na área de realização pessoal.



COMO O PROGRAMA 
#SERCOACH FUNCIONA?
Serão 03 meses intensos com José Roberto Marques - JRM onde você vai ter aulas, exercícios e atividades 

contínuas para ser a melhor pessoa que você pode ser

Aulas disponíveis para ver quantas vezes quiser

Você também terá acesso a gravação das aulas para rever quantas vezes quiser e reforçar seu aprendizado. 

Você nunca mais estará sozinho

Conte com o CAC - a equipe IBC altamente capacitada para te orientar, te apoiar e te desafiar a ser cada vez melhor! Este 

espaço é exclusivo aos Coaches IBC para troca de conhecimento, feedbacks, visões estratégias e práticas das técnicas e 

ferramentas. 

Aprenda na Prática

Além das gravações das aulas para rever quantas vezes quiser e de onde estiver. Você também terá acesso a materiais, 

exercícios, modelos e PDF’s para colocar seu conhecimento em prática e gerar o movimento que você busca em sua vida 

pessoal e profissional! 

Problemas? Conte 100% com o Suporte IBC.

Tem alguma dúvida? Você terá todo o Suporte do IBC para te orientar no que for necessário, através do email 

alunosercoach@ibccoaching.com.br. Não encontrou a resposta? Basta entrar em contato para ter a sua dúvida 

respondida. Nossa prioridade é te proporcionar uma experiência incrivelmente positiva em todos os momentos!

Diferencial Competitivo: Certificação IBC!

Cada aluno do Programa SER COACH receberá um Certificado da Formação Profissional em Coaching de acordo com as 

horas de atividade, impresso e enviado para sua casa. 

Fazemos questão que você receba o símbolo da sua conquista!

Você receberá o certificado internacional mediante aprovação do trabalho de conclusão do curso.



O que você REALMENTE vai 
aprender no Programa SER 
COACH?

O SER COACH é composto por 12 módulos totalmente orientados para você 

promover transformações efetivas e conquistar resultados extraordinários em 

sua vida pessoal e profissional. Cada módulo foi desenvolvido para acelerar 

seus resultados e alavancar sua Alta Performance como Líder, Profissional, 

Coach e Ser Humano! 

No Programa SER COACH você vai aprender o que há de mais moderno e efetivo 

no universo do Coaching. 

Confira a seguir o conteúdo programático.



12 Módulos 

1) Conhecendo a Si Mesmo e sua Superinteligência

2) Estrutura do Pensamento e dos Fundamentos de Coaching

3) Bases, Conceitos e Competências do #SERCOACH

4) Técnicas e Estrutura da Sessão de Coaching

5) Conceitos Poderosos de Feedback e Assessments (Avaliações)

6) Técnicas Expandidas de Coaching

7) A Teoria Completa dos 7 Níveis do Processo Evolutiva

8) Os 04 Ciclos da Prosperidade e a Teoria dos Arquétipos

9) Coaching como Filosofia de Vida e Autoliderança

10) Você Autor da Própria História

11) Estratégias para maximizar seus resultados como Coach

12) Seja um Leader Coach



Conteúdo de Alto Nível 
Você Encontra no IBC!

NÚMEROS DO JRM E DO IBC 
Autoridade no Mercado de 
Coaching é Comprovada
 
Mais de 300 mil alunos já passaram pelos treinamentos do IBC.

Mais de 1000 turmas realizadas por todo o Brasil. 

JRM acumula ao todo mais de 40 mil horas de atendimento em Coaching,

desenvolveu líderes e empresas de referência no mercado. 

100 mil horas de conteúdo já foram consumidas por nossos alunos.

Mais de 10 mil perguntas respondidas em nossa central de atendimento. 

Mais de 1 milhão de fãs nas redes sociais.

Mais de 700 mil pessoas nos acompanha por e-mail. 

Já recebemos alunos de mais de 20 países pelo mundo!



O PROGRAMA SER COACH 
VAI FUNCIONAR PARA VOCÊ?

Ao longo dos anos, já ouvi todo o tipo de dúvida das pessoas sobre Coaching e sobre a 

Metodologia Exclusiva do IBC. Todos eles queriam basicamente entender como o Coaching 

poderia realmente dar uma guinada em suas vidas em curto espaço de tempo, e se isso 

era realmente possível. Por isso, eu tenho CERTEZA que este Curso é para você, caso 

queira alcançar ao menos, UM dos resultados ao lado: Ser um Coach Certificado para viver 

de Coaching profissionalmente sendo muito bem remunerado por isso. 

Desenvolver as habilidades de Coaching e ser um Líder Coach dentro da empresa 

e com sua equipe de trabalho.  Ter acesso às Ferramentas e Técnicas de Coaching 

Exclusivas do IBC e atingir o próximo nível como profissional e Ser Humano.  Alavancar 

sua carreira através do Coaching, o método mais efetivo e reconhecido para isso.  Ajudar 

profundamente pessoas e empresas sendo um multiplicador da Filosofia do Coaching pelo 

Brasil e talvez até o Mundo. 

Se você quer REALMENTE alcançar qualquer um desses resultados em um curto espaço 

de tempo, o Programa SER COACH é essencial e ideal para VOCÊ!



Lucas Shust

Coach Profissional

São Paulo, xx de xxxxx de 2017

Concluiu a formação SERCOACH com carga horária de 100 horas, no período de xx de maio 
à xx de junho de 2017, entre atividades práticas e aulas online, abordando ferramentas, 

técnicas e metodologias do Coaching, estando apto a atuar como coach profissional.

José Roberto Marques
Master Coach Senior & Trainer

Presidente Do Instituto Brasileiro De Coaching

Dr. Perry Zeus
Presidente do 

Behavioral Coaching Institute

CARGA HORÁRIA E 
CERTIFICAÇÃO

100 HORAS 

• Conteúdo em Vídeo na área de membros: 42 horas

• Aulas Online para tirar todas suas dúvidas: 18 horas

• Atividades, tarefas e exercícios de Coaching: 20 horas

• Projeto Prático de Conclusão do Curso: 20 horas

O programa #SERCOACH tem qualidade reconhecida internacionalmente. É por isso que 

o seu certificado terá o selo do Behavioral Coaching Institute com a assinatura de Perry 

Zeus, Presidente da Instituição.

Para garantir o seu aprendizado e a credibilidade da certificação #SERCOACH, é 

necessário entregar o Projeto Prático do Programa. Será orientado o passo a passo 

do desenvolvimento do projeto ao longo do curso.



GARANTIA INCONDICIONAL 
100% DE SATISFAÇÃO 
Você não tem nada a perder...

Se por algum motivo não ficar satisfeito com o curso, peça seu investimento de volta.Vamos 

devolver 100% do valor sem nenhum questionamento e sem ressentimentos. Você tem 30 

DIAS* corridos de garantia após a confirmação da sua inscrição e, a qualquer momento, 

pode pedir seu investimento de volta. 

Vale lembrar que...

97% dos Alunos IBC Superaram suas Expectativas
Dado automaticamente atualizado por nossa pesquisa de satisfação em 100% das turmas 

realizadas!

A nossa prioridade é ver você plenamente feliz e satisfeito com a sua decisão. Este é o 

nosso acordo. Combinado?

*Você tem 30 dias para solicitar o reembolso e cancelamento da sua inscrição a partir do dia 07 de julho de 2018.



“Faça diferente. Ouse ir Além 
e o Poder lhe Será Dado”.

José Roberto Marques - JRM
Presidente do Instituto Brasileiro de Coaching

*Todas as informações desse PDF são válidas para a turma #SERCOACH do IBC com início em julho de 2018. 
As informações, condições e detalhes não tem validade para outras turmas do #SERCOACH.


