
MASTER COACH
Um Novo Ciclo em Sua Vida

“Ouse ir além e o poder lhe será dado”

José Roberto Marques

Master Coach Senior & Trainer
Presidente do Instituto Brasileiro de Coaching - IBC



A certificação Master Coach é a excelência do Coaching. 

Nesse treinamento o Coach vivenciará as mais profundas técnicas em 
Coaching de uma forma diferente, com o objetivo de transcender DO 
QUE SOMOS para O QUE QUEREMOS SER, atingindo assim, resultados 
em nível consciente e inconsciente. 

A formação Master Coach do Instituto Brasileiro de Coaching – IBC 
oferece a você, a oportunidade de criar sua própria identidade como 
Coach, através do conhecimento técnico e humano, maximizando seu 
desenvolvimento e de seus Coachees, a nível pessoal e profissional. 

Um Master Coach vai além das mudanças comportamentais e é apto 
a compreender comportamentos e transformar cadeias emocionais 
e neurais que impedem seu cliente de alcançar metas e objetivos de 
maneira consistente, profunda e rápida, nas mais diversas áreas de 
sua vida. 

O que é o curso
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“Tenha um propósito e amplie sua visão sobre a vida.”



Objetivo

Certificar Coaches com as mais modernas ferramentas, técnicas, conceitos e metodologias;

Oferecer conhecimentos avançados para proporcionar resultados e transformações ainda melhores na vida do Coach e de seus clientes;

Especializar profissionais que queiram atingir o nível máximo da excelência em Coaching, com os melhores profissionais da área;

Proporcionar um diferencial competitivo único, tornando o aluno, parte da Elite do Coaching através de uma certificação respeitada de Alto Nível.{
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O Master Coach permite que o aluno transcenda a um novo nível no universo 
do Coaching, além de ser um título que agrega um enorme valor e diferencial no 
mercado e na vida. Conheça os objetivos da formação Master Coach: 



Certificações Internacionais
O Master Coach oferece ao aluno, reconhecimento mundial e certificações de 
importantes instituições de Coaching do Mundo: 

O International Coaching Council é uma das mais respeitadas 
instituições e Coaching do Mundo, com foco em desenvolvimento 
e melhores práticas de Coaching através de pessoas e empresas.
Ao se tornar Coach Formado IBC, você terá seu nome publicado 
no site internacional da instituição como um Coach habilitado a 
aplicar a metodologia.

ICC {
Uma das mais respeitas instituições de ensino de Coaching 
do mundo, o Behavioral Coaching Institute, possui Coaches 
formados em mais de 50 países e é referência na criação e 
prática de metodologias de Coaching. A instituição dedica-se ao 
desenvolvimento organizacional de treinamentos e pesquisas 
em Coaching através de aplicações inovadoras das ciências 
comportamentais para os desafios enfrentados pelas organizações 

BCI {

A Graduate School of Master Coaches é excelência em conteúdo 
internacional em Coaching e possui milhares de Master Coaches 
certificados em mais de 40 países do mundo. 

GSMC {

EUROPEAN
COACHING
ASSOCIATION

É uma rede mundial para Coaches executivos, pessoais e de 
negócios, composta por membros individuais, constituída por 
coaches profissionais de todo o mundo. 

GCC {
A Associação Europeia de Coaching tem como objetivo, 
desenvolver altos padrões de qualidade no campo do Coaching, 
elevando a confiabilidade no mercado de Coaching e Coaches. 

ECA {
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Benefícios

{
}

Maior entendimento da sua missão como Coach;

Excelência em Coaching em âmbito pessoal, profissional e coorporativo;

Conhecimentos aprofundados em Coaching e desenvolvimento humano;

Mais técnicas e ferramentas, bem como suas variações e adaptações;

Desenvolvimento da inteligência emocional;

Ampliação da percepção quanto ao estado emocional do Coachee;

Constelação sistêmica para contexto organizacional, familiar, entre outros;

Transcender ao nível mais alto do Universo do Coaching;

Ampliação de networking com os melhores Coaches do país;

Maximização da atuação como Coach;

Maior autonomia na condução dos processos de Coaching;

Maior compreensão de processos individuais e em grupo.
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No Master Coach, o aluno adquiri mais conceitos e ferramentas, para poder 
trabalhar com grande facilidade, desde pontos de melhoria, bloqueios 
emocionais, até a alta performance gerencial e diretiva. Essa metodologia 
permite que o Coach faça o mais completo diagnóstico do cliente, seja 
ele Business ou Life Coaching. Sendo capaz de desvendar limitações, 
comportamentos e a maneira de se comunicar, para então chegar aos resultados 
desejáveis.

Ao finalizar a Certificação Master Coach a pessoa está capacitada a atuar como 
Master Coach, proporcionando os mesmos benefícios que adquiriu durante 
a formação aos seus clientes, empresa, família e equipe. Outros benefícios 
proporcionados pela formação, são:



Diferenciais

Durante a formação o aluno vivenciará o Coaching. Conhecerá na prática cada ferramenta e técnica, o que lhe proporcionará um profundo autoconhecimento e 
potencializará seu autodesenvolvimento, além de obter ferramentas para estar em desenvolvimento contínuo. 

Reconhecimento internacional e certificação das mais importantes instituições de Coaching do Mundo;

Metodologia avançada, desenvolvida por José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, Master Coach Senior certificado por renomadas 
instituições internacionais;

As mais modernas, atuais e eficazes práticas oferecidas pelo Coaching

Módulo integrante da pós-graduação e MBAs oferecidos pelo IBC; 

Extensão Universitária; 

GED – Guia de Estudo Dirigido: ao realizar o Guia de Estudo Dirigido após a formação, o aluno tem a oportunidade de internalizar de forma mais assertiva o conteúdo 
adquirido no Master Coach, através de vivência, pesquisas e práticas. 

{
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“Desenvolva pessoas por missão, amor e paixão.”



Metodologia
A certificação Master Coach é realizada em 7 dias. Durante esse período, o processo é 
direcionado para viabilizar um aprendizado acelerado, pois todos os Coaches adquirem 
conteúdo, ferramentas e conceitos propostos em um ambiente ideal para incorporar novos 
valores e obter insights para a mudança. 

A metodologia de treinamento é diferenciada, pois, ao mesmo tempo em que o Coach adquire 
os conhecimentos para ser um Master Coach, também vivencia o processo intensamente, 
aplicando o Coaching consigo mesmo e potencializando suas habilidades e competências 
através do Self Coaching.

{
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Carga Horária

110 Horas
A certificação Master Coach é parte da Pós-Graduação em Psicologia Positiva, MBA em 
Gestão Empresarial & Coaching e MBA em Gestão de Pessoas com Coaching. 

Ao total são 110 horas entre atividades presenciais e práticas. São 90 horas de aulas presenciais e 20 horas de atividades complementares.
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3.MC Master Coach

Pós-Graduação em Psicologia Positiva com Coaching

2.CEK Coaching
Ericksoniano 4.PP Psicologia

Positiva1.PSC Professional &
Self Coaching

3.MC Master Coach

MBA em Gestão de Pessoas com Coaching

2.BEC Business &
Executive Coaching 4.GP Gestão de 

Pessoas1.PSC Professional &
Self Coaching

3.MC Master Coach

MBA em Gestão Empresarial & Coaching

2.BEC Business &
Executive Coaching 4.GE Gestão 

Empresarial1.PSC Professional &
Self Coaching



Síntese do conteúdo
O início de um Novo Ciclo;

Nascer para a própria existência;

O Poder de estar presente; 

Montando sua autobiografia;

Significado da sua vida em 7 níveis; 

Mudança de Mindset; 

O poder da sugestão; 

Cérebro trino; 

O conceito de aprendizagem acelerativa de Lozanov;  

As 3 inteligências do processo de Coaching; 

Praticando múltiplas inteligências; 

Roda das múltiplas inteligências;

Teoria das múltiplas inteligências; 

Roda de alta performance;  

{
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{
Ativadores mentais; 

Papel do Coach no processo evolutivo;

Pirâmide da Individuação;

Roda dos 7 níveis do processo evolutivo; 

Pirâmide dos tipos de crenças; 

Axiologia - O Estudo dos Valores; 

Roda que mede a grandeza do ser humano; 

Declaração de identidade Master Coach; 

Análise Transacional; 

Trabalhando com os arquétipos;

A prática dos arquétipos; 

Jornada do herói;

O poder das polaridades; 

Self 1 x Self 2 – a conversa entre as partes; 

Luz e Sombra - entendendo a 
dualidade humana;

Aprender com as sombras; 

Resolução de Conflitos 
(Internos e Externos)

O squash visual no Coaching;

Os 5 estágios da mudança;

O poder da gratidão;

Praticando a gratidão;

O padrão do perdão;  

Os 10 passos do perdão; 

Os 4 ciclos da prosperidade; 

Os 10 pergaminhos; 

Temas de sessão do Master Coach; 

Estrutura de sessão Master Coach. 

{



Atividades de 
empoderamento

Assista ao Vídeo da Formação

Durante a formação Master Coach, são colocadas em prática, diversas 
experiências a fim de proporcionar aos participantes, maior vivência 
e absorção do conteúdo ministrado. O Coach passará por uma 
transformação, além de ser capaz de desenvolver seus pontos de 
melhoria e maximizar suas potencialidades. 
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José Roberto Marques
Presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, José Roberto Marques é Master Coach Senior, Trainer e Palestrante, 
certificado pelas mais renomadas instituições de Coaching mundial. É um dos pioneiros em Coaching no país, 
acumulando mais de 20 mil horas em atendimentos como Coach. 

Fez diversos treinamentos, formações e certificações em Psicologia, Liderança, Coaching e Programação 
Neurolinguística- PNL, em 4 continentes. É empresário e psicoterapeuta com 28 anos de experiência no 
desenvolvimento de pessoas com Especializações em Gestão de Pessoas e Empresas, além de ser criador de 
diversos instrumentos e ferramentas para desenvolvimento de pessoas.

Como Master Coach, já atendeu CEO’s, VP’s, Executivos Estratégicos e Grandes Personalidades do mundo 
corporativo, além de empresas como: Receita Federal, Sebrae, Bayer, Banco do Brasil, Unimed, entre muitas outras.

José Roberto Marques ministra e acompanha a formação Master Coach de forma integral. 
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ABNT NBR

Sobre o IBC
O Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, promove formações, treinamentos, programas, palestras e eventos sobre a 
metodologia de Coaching, desenvolvimento humano e capacitação de líderes em mais de 90 cidades do país. 

Outros diferenciais:

É a única escola de Coaching recomenda e certificada pela ISO 9001, certificação que atesta a qualidade das 
normas de padronização de processos de gestão de qualidade da empresa; 

Também é a única a possuir uma Central de atendimento ao Coach – CAC: um serviço de suporte aos Coaches, 
com atendimento e assessoria de Master Coaches, para sanar dúvidas e questionamentos sobre sessões, 
procedimentos, além de oferecer suporte para o desenvolvimento dos Coaches; 

Possui 500.000 pessoas treinadas, mais de 250 projetos corporativos in company, mais de um milhão de fãs nas 
redes sociais, 5 credenciais internacionais e 30 obras publicadas.
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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: 

NATAL:

CENTRAIS DE ATENDIMENTO EM TODO BRASIL

(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) 4052 0988

(71) 4062-0988

(81) 4062-0988

(85) 4062-0988

(83) 3142-2106 

(84) 4042-1836

www.ibccoaching.com.br
atendimento@ibccoaching.com.br

MASTER COACH
Um Novo Ciclo em Sua Vida
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