


MISSÃO VALORESVISÃO

Despertar e 

desenvolver o 

Potencial Infinito do 

ser humano, por 

meio de 

treinamentos 
extraordinários. 

Ser reconhecido como 

um Instituto de alto 

desempenho, que produz 

resultados extraordinários 

e contribuí 

poderosamente para 

pessoas, empresas e o 
mundo.

Fé
Ética

Inovação
Cooperação
Excelência
Respeito



O Instituto Brasil Coaching conta com profissionais altamente
qualificados para atender você ou sua empresa.

O quadro de treinadores é formado por profissionais altamente

capacitados, formados e atualizados pelo IBR Coaching e,
consistentemente, supervisionados para manter excelência na entrega.

NOSSA EQUIPE



FORMAÇÕES
100% ON LINE



COACHING DE NEGÓCIOS

Desenvolvimento profissional orientado 
ao mercado.



Muito mais do que teorias, técnicas e ferramentas desta
metodologia, o objetivo maior do nosso treinamento é oferecer
uma experiência única aos executivos, formando os melhores e
mais completos profissionais, como também desenvolver, de
forma sistêmica, as potencialidades infinitas de cada ser
humano expandindo suas possibilidades.
Um programa de especialização em Coaching voltado para
as necessidades do ambiente corporativo.



QUAL O FATOR DECISIVO
PARA SUA FELICIDADE?

Desenvolva sua Inteligência Emocional e
traga mais equilíbrio e resultados para
sua carreira e vida pessoal. C
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A flexibilidade do ensino a

distância que permite 3

certificações em Coaching em
um único Projeto.

- Life Coach 

- Business Coaching 

- Analista 
Comportamental



O Mapeamento de Perfil comportamental vai

capacitar professores a elevarem as

competências de seus alunos e conectá-los

aos pais através da descoberta de mais de

cinquenta características inerentes aos seus
perfis comportamentais.

FORMAÇÃO
COACHING EDUCACIONAL

UM PROGRAMA DE COACHING COMPLETO, QUE 
FARÁ DE VOCÊ UM ESPECIALISTA COMPORTAMENTAL.



LIDERANÇA DE ALTO IMPACTO

Desenvolva Habilidades De

Liderança.
Ao desenvolver competências de

coaching, líderes e gestores

contribuem para que seus

funcionários aprendam e se

desenvolvam. Com isso, ocorre a

elevação da performance e dos

resultados - dos funcionários e da

empresa - maximizando os

recursos humanos da organização.



CONSULTORIA EMPRESARIAL

Para pequenas empresas

Nossa Missão

Proporcionar planejamento através

do plano de negócios, consultoria e

treinamento com o objetivo de

alcançar resultados por custos

acessíveis ás pequenas empresas.



social

INVESTIMENTO SOCIAL CORPORATIVO

A Responsabilidade Social, essencial para o

desenvolvimento de empresas sustentáveis

e para a construção de uma sociedade mais

justa, está em nosso DNA e, neste sentido,

o Instituto Brasil Coaching tem

trabalhado para promover o trabalho social

corporativo como um importante

instrumento de transformação e cidadania.



Fale com a 
Fundadora
Magna Fernandes

(11) 96073-1225 
whatsapp Corporativo


