
REFERÊNCIA EM COACHING

& DESENVOLVIMENTO
HUMANO NO BRASIL



José Roberto Marques
É Master Coach Senior e Trainer, atua no 
mercado de desenvolvimento humano 
há 30 anos, sendo um dos pioneiros do 
Coaching no Brasil.

Revolucionou o mercado nacional de 
treinamentos ao criar a metodologia 
patenteada Self Coaching. O método 
que ajuda empresas e pessoas a 
conquistarem resultados extraordinários 
em um curto espaço de tempo. 



Mais de 1 milhão de pessoas treinadas com sua metodologia 
Mais de 50 mil Coaches formados 
Alunos em mais de 27 países 
Mais de 50 obras e best sellers publicados 
Professor na Universidade de OHIO, a 5ª mais antiga dos EUA
Único Coach convidado a palestrar no Tony Robbins Brasil
Mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais  

Seus números são impressionantes



Prêmios
Há 05 anos consecutivos, é ganhador 
do prêmio Top 5 no prêmio Top of Mind 
de RH, a mais importante e prestigiada 
premiação de RH. 
 
Promovido pela Fênix Editora, o prêmio 
Top Of Mind de RH, é realizado há 20 
anos e tem como objetivo identificar e 
reconhecer empresas e profissionais que 
contribuem com as práticas de RH e que 
são lembrados por profissionais da área.

Mais de 10 mil diretores e gestores de 
RH participam da votação, validando a 
seriedade e importância dessa premiação 
perante o mercado.



grupo com mais de 500 colaboradores, 120 
milhões de faturamento, composto por 
diversas empresas nas áreas de educação, 
organização de eventos, produção editorial e 
construção civil. 

Presidente do Grupo IBC



Autor
de mais de 50 livros, dentre eles o best 
seller Desperte Seu Poder que ficou em 1º 
no Ranking da Veja e Recomendado pela 
Exame.com 



Mais de 60 milhões de 
brasileiros impactados

José Roberto Marques foi referenciado em 
horário nobre na rede Globo para mais de 60 
milhões de brasileiros como maior Coach do 
Brasil.

Uma grande produção de uma das maiores 
emissoras do país colocou o Coaching 
no centro da história, como ferramenta 
importante de desenvolvimento.

Segundo José Roberto Marques o principal 
Coach no Brasil... A palavra coaching é um 
meio de transporte que usa ferramentas 
para resultados mais rápidos.

*Palavras ditas pela personagem Adriana 

(Advogada e Coach) na novela das 8: O outro lado 

do Paraíso. Clique aqui para assistir a cena no G1.

https://youtu.be/_VyH6WRamXM   
https://youtu.be/_VyH6WRamXM


Entrevistas em grandes 
veículos de comunicação

*Entrevista durante o café da manhã do 

Programa da Ana Maria Braga com Cissa.

https://globoplay.globo.com/v/7170840/programa/
https://globoplay.globo.com/v/7170840/programa/


José Roberto Marques palestrou no mesmo palco que Tony 
Robbins, no maior evento de transformação pessoal que o 
Brasil já viu, promoveram uma experiência inefável para mais 
de 15 mil pessoas.  
 
Tony Robbins é o Coach #N1 do mundo que já atendeu Bill 
Clinton, Princesa Diana, Oprah, Nelson Mandela e inúmeras 
personalidades globais.

Gigantes por um propósito maior

https://www.youtube.com/watch?v=sEZptQxrUt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEZptQxrUt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sEZptQxrUt4&feature=youtu.be


Criador da imersão Desperte Seu Poder, 
um evento de 03 dias de transformação 
pessoal e inteligência emocional que já 
teve mais de 5.000 participantes em uma 
única edição.

https://www.youtube.com/watch?v=rt6Q7uG_kI4


Redes Sociais
Mais de 500 mil seguidores 
nas redes sociais, e uma 
lista de mais de 1 milhão de 
e-mails que recebem seus 
conteúdos toda semana.



| Igor Rickli | 
 
“Confesso que estou apaixonado! Não tenho como agradecer 
por toda experiência vivida e adquirida. Muita gratidão José 
Roberto Marques, uma das pessoas mais geniais que já 
conheci e tive a honra de aprender com ele! GRATIDÃO pela 
generosidade em compartilhar tanto conhecimento!!! Estou 
muito Feliz de ter feito o curso no IBC.” 

| Walcyr Carrasco | 
 
‘José Roberto Marques é genial. Ele dá todas as técnicas 
e ferramentas para aplicar na sua vida, mas ele vai muito 
além disso. Eu estou emocionado, eu dei um mergulho na 
minha alma, eu me redescobri na minha vida, na minha 
história pessoal e digo para todas as pessoas que elas devem 
conhecer o José Roberto Marques pois ele transforma vidas.”

| Cátia Damasceno | 
 
“Há uns 3 anos iniciei minha jornada pelo processo do coach 
e autoconhecimento e o José Roberto Marques foi o grande 
responsável por essa descoberta que no que depender de 
mim não terá fim.” 

Coach e mentor de 
personalidades



| Flávio Augusto | 
 
“É muito bom para o Brasil ter uma empresa como o IBC 
e um profissional como o José Roberto Marques, e poder 
constatar a seriedade do trabalho de vocês.” 

| Roberto Justus | 
 
“José Roberto e o IBC fazem um trabalho de altíssima 
qualidade e credibilidade.”” 

| Rodrigo Faro | 
 
“O Zé é referência quando o assunto é Coaching”

Referenciado 
por grandes 
Empreendedores 
e Celebridades 
no Brasil



Já desenvolveu líderes em grandes 
empresas e instituições como

Original
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