
O Coaching proporciona ao profissional
ampliar sua visão estratégica de pessoas
e organizações.” 

José Roberto Marques | JRM

“

MONTEIRO LOBATO
FACULDADE

PARCEIRO EDUCACIONAL

Executivo em Gestão
Empresarial & Coaching



No mundo corporativo, é crescente a demanda por gestores capazes de entregar resultados cada vez mais expressivos, e preparados para liderar as organizações em ambientes e 
mercados altamente complexos, voláteis, incertos e de intensa concorrência.

O MBA Executivo em Gestão Empresarial & Coaching promovido pelo IBC possibilita, em uma única formação, que o gestor se especialize nas mais modernas práticas de gestão 
organizacional, como também no Coaching, a mais inovadora, eficiente e eficaz metodologia de resultados.

É uma excepcional oportunidade para aqueles que desejam alavancar e agregar valor à sua carreira no âmbito corporativo, e também ampliar o seu campo de atuação profissional ao 
tornar-se um Coach formado pelo IBC.

SOBRE O MBA



Formar líderes para assumir com 
competência os níveis de direção, 
supervisão e coordenação das orga-
nizações.

Estimular o espírito empreendedor e 
inovador do discente, na busca in-
cessante de conhecimento, de novos 
métodos e técnicas administrativas, 
de ideias e soluções criativas, em 
favor do crescimento e da competiti-
vidade das organizações;

Instrumentalizar o discente na me-
todologia Coaching, para que possa, 
como gestor, influir nos modos de 
pensar, agir e sentir de seus colabo-
radores, e, assim, atingir resultados 
individuais e organizacionais extraor-
dinários;

O curso MBA Executivo em Gestão Empresarial & Coaching tem por objetivo formar profissionais  capazes de compreender o contexto econômico e sociopolítico em que 
estão inseridos, e de intervir de forma competente na gestão de organizações públicas ou privadas.

Pretende-se preparar um gestor empreendedor, crítico e reflexivo,  que saiba utilizar a metodologia Coaching para enfrentar as incertezas, tomar decisões ágeis, solucionar 
problemas complexos e liderar pessoas, pautado por sua ética profissional e comprometido com as questões sociais e ambientais mundiais, nacionais e locais.

Desenvolver a capacidade analítica, exe-
cutiva e decisória do aluno, para que possa 
elaborar, implementar e avaliar políticas, 
planos e programas que visem ao desen-
volvimento da organização, tendo em 
conta as influências dos fatores econômi-
cos, socioculturais, históricos, ambientais, 
políticos e tecnológicos;

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PÚBLICO-ALVO
O público-alvo do MBA Executivo em Gestão Empresarial & Coaching são to-
dos os profissionais graduados advindos de diversas áreas do conhecimento, in-
teressados em desenvolver e aprimorar suas competências gerenciais, técnicas e 
de atitude no campo da gestão empresarial, bem como em agregar à sua carreira 
o diferencial competitivo de uma especialização em Coaching.



O corpo docente do curso é formado por Doutores, Mestres e Especialistas com larga experiência de 
mercado, e sólida trajetória acadêmica em seus campos de especialização. 

Como verdadeiros Coaches, os professores desenvolvem, aprimoram e potencializam as competências 
técnicas, gerencias e comportamentais dos discentes do curso, convidando-os a participar ativamente 
do processo de ensino e aprendizagem, por meio de vivências, técnicas e ferramentas exclusivas da 
metodologia coaching do IBC. 

CORPO DOCENTE 
E METODOLOGIA



BENEFÍCIOS

Valorização profissional no 
mercado pela especialização 

em Gestão e Coaching

Ampliação do campo de atua-
ção profissional como Coach, 
dentro e fora da organização

Desenvolvimento de habilida-
des e competências, através 
do Coaching, que potencia-
lizarão a gestão, bem como 
performance e resultados

Teoria e prática de 
Gestão e Coaching

Conhecimento e capacida-
de para realizar uma gestão 

assertiva, tanto no que tange 
desenvolvimento humano 

como estratégias de mercado
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PESQUISAS
dos profissionais 
receberam propostas 
de emprego após a 
conclusão de um MBA 

dos profissionais com 
MBA tiveram alta 
salarial significante

das empresas que 
usam o Coaching 
tiveram ROI de 100% 

dos profissionais que 
investiram em MBA 
tiveram promoção 

das empresas 
utilizam o processo 
de Coaching para 
desenvolver alta 
performance em 
competências de 
liderança 

dos profissionais 
aumentaram seu 
desempenho 
após passar por 
um processo de 
Coaching 

85%

66%

86%

48%

48%

70%

Robert Half

Robert Half

Harvard

International Coach Federation – ICF

MBA Alumni Brasil e Hay Group

International Coach Federation - ICF



DIFERENCIAIS
Corpo docente 

certificado em Coaching 
com estratégias de 

ensino e relacionamento 
baseadas nas 

metodologias do IBC

2 especializações em 
uma única formação

Titulações extras: 
Consultor em Análise 

Comportamental 
e Consultor em 
Avaliação 360

Suporte do Centro 
de Apoio ao Coach 

(CAC) para orientações 
quanto a  utilização de 

técnicas e ferramentas da 
metodologia coaching  

do IBC.

Centenas de 
ferramentas 
e técnicas de 

desenvolvimento 
humano

Praticas e vivências 
dos processos 

corporativos e de 
Coaching

Especialização que une práticas de 
Gestão Empresarial e Coaching



UM MBA QUE VAI MUITO ALÉM 
DA ESTRUTURA CONVENCIONAL
O MBA Executivo Em Gestão Empresarial & Coaching do IBC é um programa completo que oferece diferencias que 
vão além das teorias e práticas encontradas no mercado. Este é um MBA consistente e de alto valor agregado para 
profissionais e líderes que desejam obter recursos imprescindíveis para o sucesso, seja na carreira, na empresa, na 
liderança, potencializando ou iniciando a sua atuação como Coach.

SABE POR QUE?
O programa é composto por ações de desenvolvimento, Assessment e Avaliação Comportamental, Feedback 360, 
Certificações Internacionais em Coaching e também os tradicionais módulos de Gestão, compostos por disciplinas 
essenciais para a Gestão Estratégica e a Gestão Empresarial. Entenda melhor as diversas ações e toda estrutura do 
MBA Executivo Em Gestão Empresarial & Coaching do IBC na próxima página.



DOIS EIXOS DE ATUAÇÃO

COACHING

GESTÃO
EMPRESARIAL

O curso foi estruturado em dois Eixos de formação: 

Gestão Empresarial 
O Eixo Gestão Empresarial capacita os profissionais nas mais modernas práticas de gestão 
corporativa, oferecendo conhecimentos e instrumentos necessários para que você tenha 
uma maior eficiência nos processos de tomada de decisão estratégica, nas mais diversas 
áreas da organização. Conhecimentos esses que podem ser encontrados também no 
Business & Executive Coaching. Em seus quatro campos de especialização, o Eixo Gestão 
Empresarial é subdivido em dois módulos de formação, onde serão abordados temas 
relacionados a finanças, análise econômica, estratégia empresarial, competitividade e 
inovação, planejamento estratégico, gestão de pessoas, projetos e processos.

Coaching
O Eixo Coaching traz em seus módulos de formação conhecimentos, técnicas e 
ferramentas relacionadas ao Professional & Self Coaching, que preparam os futuros 
Coaches para conduzir a si mesmos, e a seus Coachees, com o objetivo de alcançar 
resultados magníficos tanto no âmbito pessoal como no profissional.



EMENTA MÓDULO FINAL 
EM GESTÃO EMPRESARIAL 
Marketing
Estratégias de Marketing. 

Comportamento do consumidor. 

Branding. 

Comunicação Integrada de Marketing na era digital. 

A Gestão do Relacionamento com os Clientes (CRM/DBM/Call-Center). 

Conceito, tipos e metodologias de inovação. 

Gestão estratégica e integrada da inovação. 

Cultura e liderança para inovação. 



Finanças
Fundamentos teóricos e práticos das Finanças Corporativas. 

Decisões financeiras. 

Eficiência de mercado. 

Avaliação do desempenho operacional. 

Alavancagem financeira e operacional. 

Risco, retorno e custo de oportunidade. 

Diversificação e portfólio. 

Custo e estrutura de capital. 

Interação da área de finanças com as demais áreas funcionais. 

O papel da administração financeira. 

Análise das demonstrações financeiras. 

Decisões de investimento. 

Decisões de financiamento. 

Decisões de dividendos. 

Administração do capital de giro. 

Gestão de riscos financeiros. 

Instrumentos financeiros modernos.

Gestão de Pessoas
Contexto atual de Gestão de Pessoas. 

Gestão do Clima Organizacional. 

Gestão de Pessoas com Coaching. 

Gestão Estratégica de Pessoas. 

Gestão de processos. 

Gestão por processos Subsistemas e processos de Gestão de Pessoas.



São 410 horas de aulas práticas, além 
de horas de atividades EAD, e outras de 
atividades complementares, e também o 
trabalho de conclusão de curso, divididos em 
módulos de Coaching e Gestão Empresarial.

CARGA 
HORÁRIA



Módulo de 05 (cinco) dias em imersão nos Estados Unidos, no College of Business da 
Universidade de Ohio. Fundada em 1804, a universidade é a terceira Universidade mais antiga 
dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. 

*O seminário internacional de Coaching and Leadership Certification na Universidade de Ohio 
nos Estados Unidos é opcional e seu investimento não está incluso no MBA,  alunos do MBA 
terão valores diferenciados para o programa.

A participação no módulo de Ohio é opcional, você pode concluir o MBA sem fazer o módulo 
nos Estados Unidos, mas fazendo o módulo nos Estados Unidos você terá a titulação de MBA 
Internacional.

COACHING AND
LEADERSHIP CERTIFICATION
AT OHIO UNIVERSITY



ÚNICA INSTITUIÇÃO DE COACHING

CERTIFICADA ISO 9001  

A ISO 9001
Foi fundada em 1947, em Genebra na Suíça para facilitar acordos comerciais entre países, padronizando processos e qualidade de produtos e serviços, para que esses 
atendessem aos requisitos globais.  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.

O IBC e Seus Reconhecimentos
A certificação ISO vem manter a gestão, execução de atividades e entrega aos clientes a fim de garantir produtos e serviços de qualidade e excelência.

O Instituto Brasileiro de Coaching agora é recomendado e certificado pela ISO 9001, a certificação 
ocorreu por meio de um rigoroso processo de adequação, implementação e avaliação de processos, 
que durou cerca de dois anos. Todos os departamentos do instituto foram avaliados.

Clique aqui e veja o certificado 
em formato digital

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


E SEJA UM COACH EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL

FAÇA O MBA DO IBC

CENTRAIS DE ATENDIMENTO
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São Paulo:
Campinas:
Rio de Janeiro:
Vitória:
Belo Horizonte:
Curitiba:
Florianópolis:
Aracaju:
Porto Alegre:

Brasília:
Goiânia:
Salvador:
Recife:
Fortaleza:
João Pessoa:

(11) 4062-0988

(19) 4062-0988

(21) 4062-0988

(27) 4062-0988

(31) 4062-0988

(41) 4062-0988

(48) 4062-0988

(79) 3142-2103

(51) 4062-0988

(61) 4062-0988

(62) 4062-0988

(71) 4062-0988

(81) 4062-0988

(85) 4062-0988

(83) 3142-2106


