
CERTIFICAÇÕES
INTERNACIONAIS
INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING



Ohio
University

Fundada em 1804, a Ohio CoB, é uma das mais tradicionais universidades estadunidenses, 
considerada uma das 100 melhores do mundo e é parceira do IBC.

A fim de oferecer maior conhecimento a seus alunos, ultrapassando limites geográficos, 
o IBC em parceria com a Universidade de Ohio, promove o Seminário de Certificação em 
Liderança e Coaching.

O Seminário acontece na Universidade de Ohio, Campus Athens e visa a realização de 
um Programa de Educação Executiva de altíssima qualidade e experiência internacional, 
com os melhores professores em liderança e Coaching. O objetivo é formar líderes de 
alta performance, através de uma experiência intercultural, que visa a ampliação de 
conhecimento.

A união entre IBC e a Universidade de Ohio, visa a realização de um Programa de Educação 
Executiva de altíssima qualidade e experiência internacional. Aliando a excelência de 
ensino em Coaching do IBC à qualidade e tradição da Ohio CoB.

Credenciamento e reconhecimento do IBC em OHIO. 

CREDENCIAL OHIO

http://media.ibccoaching.com.br/pdf/IBC-Recebe-Reconhecimento-da-Universidade-de-Ohio.pdf 


Behavioral 
Coaching 
Institute

É uma das maiores e mais respeitadas instituições de ensino de Coaching no mundo. O 
Behavioral Coaching Institute, assim como o IBC , prima pela excelência em suas formações 
e possui coaches formados em 50 países. 

É referência na criação e prática de metodologias de Coaching, que gerem benefícios reais 
à sociedade como um todo. O BCI é uma instituição privada de ensino global, seleta em 
seus alunos, dedicada ao desenvolvimento organizacional de treinamentos e pesquisas 
em Coaching através de aplicações inovadoras das ciências comportamentais para os 
desafios enfrentados pelas organizações hoje e no futuro.

O IBC possui credenciamento do Behavioral Coaching Institute e licenciamento para 
utilizar seus materiais, ferramentas e metodologias, esse licenciamento foi firmado através 
de contrato sigiloso entre as partes. 

Seus escritórios globais, estão em seu site e os endereços estão abaixo:

• North America: 410 Park Avenue, New York, NY
• 2588 Comet Court, Mississauga, Ontario, Canada
• 1 Queens Road, Hong Kong
• 6, Sukhumvit Soi 8, Bangkok, Thailand



CREDENCIAL BCI

CREDENCIAL GSMC

No botão a seguir, você pode conferir a carta de credenciamento do BCI para o IBC, além 
da foto, de José Roberto Marques (Presidente do IBC) e Perry Zeus (Presidente do BCI e 
um dos pineiros em Coaching no mundo) em Singapura.

O IBC possui uma exclusiva parceria com o BCI, com o selo Graduate School of Master 
Coaches, na certificação Master Coach.

Behavioral 
Coaching 
Institute

http://media.ibccoaching.com.br/formacoes/Graduate%20School%20of%20Master%20Coaches.pdf
http://media.ibccoaching.com.br/formacoes/BCI%20Letters.pdf


International 
Association 
of Coaching

CREDENCIAL IAC

A IAC foi fundada em 2003 por Thomas Leonard, considerado um dos grandes divulgadores 
da profissão de Coaching em todo o mundo, ele também foi fundador da International 
Coaching Federation (ICF), cujo o IBC já está em processo de credenciamento. A IAC 
disponibiliza uma lista de escolas credenciadas em seu site e você pode verificar o 
credenciamento do IBC no botão abaixo:

Para ser credenciado a IAC, o IBC atendeu todos requisitos exigidos pela IAC em seu 
processo de credenciamento de escolas de Coaching.

https://certifiedcoach.org/licensee/instituto-brasileiro-de-coaching/


Global
Coaching
Community

O Instituto Brasileiro de Coaching é avalizado para emitir o selo de Certificação Internacional 
pela GCC - Global Coaching Community. Pois, nosso Diretor Presidente(José Roberto 
Marques) é Trainer Credenciado da Global Coaching Community.

CREDENCIAL GCC

http://media.ibccoaching.com.br/formacoes/Licensee%20Letter%20-%20Global%20Coaching%20Community.pdf


International 
Coaching 
Council 

O ICC é o mais importante Grupo da Indústria de Workplace Coaching do mundo. O grupo 
internacionalmente reconhecido e estabelecido há mais de duas décadas é composto 
por organizações, fornecedores e profissionais em todo o setor de coaching profissional 
global no local de trabalho. 

Os alunos de PSC terão a certificação da International Coaching Council - ICC assim que 
receberem o certificado do PSC. Além de terem o seu nome no site da ICC, será criado 
um alumni (diretório de alunos formados pelo IBC) no site. Esse é um grande diferencial 
do IBC, pois o PSC sé a única formação em coaching do Brasil que certifica seus alunos 
diretamente em uma instituição internacional.

CREDENCIAL ICC

http://media.ibccoaching.com.br/formacoes/ICC%20Letter.pdf


Global Compact ONU

O IBC integra um seleto quadro de empresas que apóiam e participam da PRME 
(Principles for Responsible Management Education), um programa da ONU que busca 
assegurar o desenvolvimento aos princípios para a educação responsável de executivos, 
o IBC agora recebe o reconhecimento da entidade de maior credibilidade internacional 
e passa adotar os princípios do Pacto Global da ONU. Esse Pacto é uma iniciativa política 
estratégica para as empresas que se comprometem a alinhar suas operações e estratégias 
com dez princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, que servem 
como motor da globalização.

Verifique o credenciamento do IBC, no próprio site do Global Compact da ONU.

CREDENCIAL ONU

Organização das Nações Unidas

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/15747-Brazilian-Institute-of-Coaching

