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NOTA: Os números apresentados neste relatório baseiam-se nas respostas do questionário e, por conseguinte, dependem da 
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Introdução
Este é um resumo das conclusões do 2016 ICF Global Coaching Study. O estudo foi encomendado em 2015 pela Federação 
Internacional de Coaching (ICF, International Coaching Federation) e realizado pela PricewaterhouseCoopers.

Representa a terceira iteração do estudo da ICF sobre a dimensão e o âmbito da profissão de coaching. Desde a publicação 
do estudo de referência e do estudo de seguimento em 2007 e 2012 respectivamente, a profissão de coaching tem 
continuado a evoluir. Além disso, uma vez que um número crescente de indivíduos e organizações adotaram o coaching, 
a utilização de competências e abordagens de coaching expandiu-se para além dos profissionais de coaching qualificados 
e inclui agora gestores, líderes e profissionais de recursos humanos e de desenvolvimento de talentos que aplicam estas 
competências nas suas interações diárias no local de trabalho.

Neste contexto, o 2016 ICF Global Coaching Study representa o esforço de estudos de mercado mais ambicioso, extensivo 
e expansivo da ICF até o momento, captando informações de profissionais de coaching e de gestores/líderes que utilizam 
competências de coaching em todo o mundo. 
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O processo do questionário
O questionário foi lançado online em julho de 2015 e esteve disponível em nove idiomas:

• Inglês
• Francês
• Alemão
• Italiano
• Japonês
• Coreano
• Mandarim
• Português
• Espanhol

Foram implementadas diversas táticas para envolver profissionais de coaching e gestores/líderes que utilizam competências 
de coaching de todo o mundo, incluindo:

• Envio de convites por e-mail personalizados e de ligações para o questionário para Membros atuais da ICF e detentores 
de credenciais, pessoas cuja inscrição na ICF expirou e indicações profissionais obtidas através das alianças estratégicas 
da ICF com organizações empresariais e profissionais, incluindo a Associação de Desenvolvimento de Talentos (ATD, 
Association for Talent Development), Instituto do Capital Humano (HCI, Human Capital Institute) e a Sociedade para Gestão 
de Recursos Humanos (SHRM, Society for Human Resource Management)

• Envio de convites por e-mail e ligações para o questionário para pessoas que participaram nas edições anteriores do 
estudo e manifestaram a sua vontade de o fazer novamente no futuro

• Convite de membros da ICF para difundirem nas suas redes profissionais uma ligação genérica para o Website de registo 
no questionário online, para iniciar um efeito conhecido como “bola de neve”

• Uma campanha de e-mail e nas redes sociais para incentivar os Líderes de Capítulos da ICF de todo o mundo a promover o 
questionário nas respetivas comunidades

• Conceção do questionário para preenchimento com diferentes dispositivos móveis
• Envio de lembretes por e-mail para contatos que ainda não tinham respondido ao questionário, bem como novos e-mails 

mensais para profissionais de coaching que aderiram à ICF após o lançamento do questionário
• Promoção do questionário junto de profissionais de coaching que compareceram em eventos da ICF ao nível local, 

regional e global

Além disso, vários outros organismos de profissionais de coaching também se ofereceram para entregar mensagens 
diretamente aos seus próprios membros a convidá-los para participar no questionário. Temos de exprimir a nossa mais 
profunda gratidão às seguintes organizações:  

• Association for Coaching (AC)
• Association of Coach Training Organizations (ACTO)
• European Mentoring and Coaching Council (EMCC)
• Graduate School Alliance for Executive Coaching (GSAEC)
• International Association of Coaching (IAC)
• World Business Executive Coaches Summit (WBECS)
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Resultados do questionário
Com 15 380 respostas válidas ao questionário, provenientes de 137 países, o 2016 ICF Global Coaching Study representa o maior 
e mais ambicioso projeto de estudo da indústria efetuado pela ICF até o momento. (O 2012 ICF Global Coaching Study obteve 
12 133 respostas de 117 países.)

Quarenta países atingiram mais de 100 respostas ao questionário, qualificando os líderes das respectivos Capítulos da ICF para 
receber acesso aos dados personalizados do questionário, apresentados através de uma plataforma de relatórios de dados 
online. Também ultrapassaram o limiar de 100 respostas:

• 18 estados dos Estados Unidos
• Quatro províncias do Canadá
• Duas regiões do Reino Unido
• Três territórios australianos

A resposta de pessoas não afiliadas à ICF também atesta o êxito dos esforços para uma promoção abrangente do questionário. 
No total, foram enviadas 5867 respostas válidas por não membros da ICF, representando 38% do número total de questionários 
preenchidos. Por comparação, os não membros da ICF representaram 36% das respostas válidas do estudo de 2012. 
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Atualização do design do questionário
O questionário do estudo de 2016 é muito semelhante ao instrumento utilizado para o 2012 ICF Global Coaching Study, 
facilitando as comparações numa grande diversidade de temas. 

A mudança mais significativa foi na pergunta de triagem colocada no início do questionário. Para o estudo de 2012, os 
respondentes foram destacados para efeitos do questionário se tivessem respondido “sim” à pergunta seguinte: “É um 
profissional de coaching?” 

A fim de obter informações indicativas de perfil sobre os gestores/líderes que utilizam competências de coaching, foi adotada 
uma abordagem de duas fases para o estudo de 2016. À semelhança do estudo de 2012, foi primeiro perguntado aos se, se 
consideravam um profissional de coaching. Numa pergunta de seguimento, foi solicitado aos para selecionar a afirmação que 
melhor descreve a sua atividade principal:

• Profissional de coaching externo
• Profissional de coaching interno
• Profissional de coaching externo e profissional de coaching interno
• Já não pratica coaching nem pensa fazê-lo no futuro
• Gestor/diretor de recursos humanos/desenvolvimento de talentos que utiliza competências de coaching
• Um gestor/líder que utiliza competências de coaching
• Nenhuma destas opções

Não foram colocadas mais perguntas a quem respondeu “Nenhuma destas opções”. Foram utilizados os identificadores 
restantes para classificar os em duas categorias amplas: profissionais de coaching e gestores/líderes que utilizam 
competências de coaching. 
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As facetas do coaching
Para calcular a dimensão e o âmbito da profissão de coaching, o Estudo Global de Coaching da ICF de 2012 adotou uma visão 
binária com base na forma como os inquiridos responderam à pergunta “É um profissional de coaching?” No entanto, uma 
vez que existe um número crescente de indivíduos e organizações a aplicar abordagens e competências de coaching fora do 
contexto do coaching tradicional, esta visão binária deixa de ser suficiente.

O termo “espectro do coaching” representa uma gama mais vasta de modalidades em que podem ser aplicadas abordagens 
e competências de coaching. Numa extremidade do espectro estão os gestores e líderes que aplicam abordagens e 
competências de coaching no local de trabalho. O tipo e a extensão da formação que estes indivíduos recebem podem variar 
drasticamente. Na extremidade oposta encontram-se os profissionais de coaching qualificados, a maioria dos quais aufere, ou 
auferiu, uma parte do seu rendimento anual como profissional de coaching interno ou externo. 

Embora seja possível um indivíduo estar em vários pontos do espectro do coaching (por exemplo, alguém pode usar 
abordagens e competências de coaching nas suas funções como diretor de RH de uma organização e operar um negócio a 
tempo parcial como profissional de coaching externo), para efeitos do presente estudo, os entrevistados foram classificados de 
acordo com a modalidade que, segundo estes, melhor se aplica ao seu caso.

 
 
Dimensão e âmbito
Um objetivo fundamental do estudo era determinar as estimativas de rendimentos por tipo de coaching, região geográfica 
e total global. Para determinar estes números de rendimento, é necessário, em primeiro lugar, fazer algumas suposições 
sobre o número de profissionais de coaching que existem no mundo. 

Atualmente, não há uma lista globalmente inclusiva e aceite dos indivíduos em todo o espectro do coaching. 
Consequentemente, foi necessário estimar o número de profissionais de coaching tanto a nível global como por região 
usando uma combinação de números totais de filiação na ICF conhecidos, em conjunto com números de filiação calculados 
de outras organizações e respostas do questionário, com base num método de proporção de filiação. Esta metodologia está 
totalmente descrita no Anexo Técnico do Relatório Final.

A partir dos dados disponíveis, calcula-se que existam atualmente cerca de 53 300 profissionais de coaching em todo o mundo. 
A Europa Ocidental representa a maior parte (35%), seguido de perto pela América do Norte, com uma estimativa de 33%.

Aplicando o método de proporção de filiação aos resultados do questionário, obtém-se uma estimativa de 10 900 gestores/
líderes que utilizam competências de coaching. Esta estimativa deve ser considerada como estritamente indicativa e está 
sujeita a um nível mais elevado de incerteza do que os números de profissionais de coaching.

Como respondentes auto-identificaram-se:

Profissionais de coaching

Profissional  
de coaching 

externo

Profissional  
de coaching 

interno

Profissional de 
coaching externo 
e profissional de 
coaching interno

Gestores/líderes que utilizam  
competências de coaching

Gestor/diretor de recursos 
humanos/desenvolvimento de 

talentos que utiliza competências 
de coaching

Um gestor/
líder que utiliza 

competências de 
coaching
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Profissionais de coaching e gestores/líderes que utilizam competências de coaching:  
Estimativas por região do mundo

Profissionais 
de coaching

Gestores/
líderes que 
utilizam 
competências de 
coaching

Espectro 
do coaching

América do Norte 17.500 3.100 20.600
América Latina e Caribe 4.000 1.000 5.000
Europa Ocidental 18.800 2.700 21.400
Europa de Leste 4.500 1.500 6.000
Médio Oriente e África 2.400 700 3.100
Ásia 3.700 1.500 5.200
Oceânia 2.400 400 2.800
Global 53.300 10.900 64.100

NOTA: As estimativas são arredondadas à centena. Por conseguinte, os subtotais podem não perfazer os números totais.

 
Noventa porcento dos profissionais de coaching indicou ter atualmente clientes ativos. A proporção de profissionais de 
coaching com clientes ativos revelou-se superior nas regiões da América do Norte (92%), na Oceânia (91%) e na Europa 
Ocidental (91%).



2016 ICF Global Coaching Study: Executive Summary   9© International Coach Federation

Perfil etário
Os profissionais de coaching que responderam ao questionário dividem-se de forma quase igual entre pessoas com idade 
inferior a 50 anos (46%) e com idade igual ou superior a 50 anos (54%). Quase um em cada cinco profissionais de coaching 
(19%) está na faixa etária dos 50-54 anos, e um pouco mais de metade dos profissionais de coaching têm entre 45 e 59 anos.

 

O perfil etário dos gestores/líderes que utilizam competências de coaching inclina-se para faixas etárias inferiores. Quase 
metade tem menos de 45 anos de idade. A proporção de gestores/líderes que utilizam competências de coaching com idade 
inferior a 40 anos é quase duas vezes maior que a de profissionais de coaching (28% versus 15%).

Sexo
O sexo feminino representa 67% dos profissionais de coaching e 66% dos gestores/líderes que utilizam competências de 
coaching. Regionalmente, a quota de profissionais de coaching do sexo feminino é mais elevada na América do Norte e mais 
reduzida nos mercados emergentes. O padrão regional entre gestores/líderes que utilizam competências de coaching é 
bastante semelhante ao de profissionais de coaching.
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Rendimento e receitas
Os profissionais de coaching com clientes ativos foram convidados a indicar os seus rendimentos anuais gerados apenas pelo 
coaching. Os entrevistados apresentaram dados de receitas anuais num total de 73 moedas diferentes.

A fim de fornecer um ponto de referência comum, os números de receitas foram convertidos em dólares dos Estados Unidos 
(USD), com base nas taxas de câmbio publicadas pelo Banco Mundial. Quando calculadas em dólares, as receitas médias são 
mais elevadas nas regiões de elevado rendimento da América do Norte, Europa Ocidental e Oceânia.

No entanto, vale recordar que embora os dados de receitas tenham sido fornecidos numa moeda, o valor dos montantes 
indicados em cada um dos países deve ser contextualizado em termos de paridade do poder de compra (PPC) e diversos 
padrões de vida. Esta questão é abordada em mais detalhe no Relatório Final. 

Tanto a nível global como dentro de cada região do mundo, existe uma variação considerável nas receitas anuais obtidas a 
partir do coaching.

Receita/rendimento anual médio, média em USD
USD

América do Norte 61 900
América Latina e Caribe 27 100
Europa Ocidental 55 300
Europa de Leste 18 400
Médio Oriente e África 35 900
Ásia 37 800
Oceânia 73 100
Global 51 000

 
As estimativas de rendimento médio do coaching para 2015 podem ser comparadas com os números de 2011 publicados no 
2012 ICF Global Coaching Study. A comparação em termos de dólares norte-americanos indica um crescimento modesto de 
6% entre 2011 e 2015. 

Para cada uma das sete regiões do mundo, a receita total do coaching foi obtida através da combinação da estimativa regional 
para profissionais de coaching ativos com as receitas anuais médias do coaching. Nesta base, a receita total global do coaching 
calculada em 2015 foi de 2,356 mil milhões de USD, representando um aumento de 19% face à estimativa de 2011. 

Receita anual total do coaching

USD (million) % of global share % change  
2011-2015

América do Norte 955 40,6 35,2
América Latina e Caribe 92 3,9 26,6
Europa Ocidental 898 38,1 8,5
Europa de Leste 70 3,0 1,4
Médio Oriente e África 73 3,1 7,1
Ásia 113 4,8 18,8
Oceânia 154 6,5 10,4
Global 2356 100,0 19,0

NOTA: Números de mudança percentuais calculados a partir de estimativas não arredondadas. Alguns entrevistados, principalmente 
profissionais de coaching internos, indicam rendimentos anuais zero. Estes representam 3,7% dos profissionais de coaching que 

indicam um número de receita anual. A extrapolação de resultados foi ajustada para ter em conta essas respostas.
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Em todos os indicadores de negócios/prática, os profissionais de coaching encaram com confiança os próximos 12 meses. 

Três em cada quatro profissionais de coaching com clientes ativos (75%) disse esperar que o seu número de clientes de 
coaching aumente nos próximos 12 meses. Uma proporção semelhante (75%) afirmou prever um aumento da receita anual de 
coaching. Mais de seis em 10 (63%) indicou esperar que o seu número de sessões de coaching aumente. 

Os profissionais de coaching estão um pouco menos confiantes num aumento dos honorários médios (45%). No entanto, 
muito poucos profissionais de coaching (2%) indicaram esperar um declínio dos honorários médios.
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Formação e credenciamento
À semelhança dos resultados de 2012, o estudo de 2016 demonstra o elevado valor que os profissionais de coaching colocam 
na formação e credenciamento. Este estudo expandido revela também que os gestores/líderes que utilizam competências de 
coaching atribuem um valor igualmente elevado a estes marcadores de profissionalismo.

Formação
Quase todos os profissionais de coaching (99%) indicaram ter recebido alguma forma de formação específica para coaching, 
com uma grande maioria (89%) em formação acreditada ou aprovada por uma organização de coaching profissional. 

A participação em formação específica de coaching foi também muito elevada entre os gestores/líderes que utilizam 
competências de coaching, com 93% indicando ter recebido formação. Quase três em cada quatro (73%) pessoas indicaram ter 
participado em formação específica de coaching acreditada ou aprovada.

Entre os profissionais de coaching que indicaram ter recebido formação específica de coaching, mais de dois em cada três 
(68%) indicaram ter realizado mais de 125 horas de formação específica de coaching.

Menos gestores/líderes indicaram ter recebido mais de 125 horas de formação específica de coaching (42%). No entanto, 
quase um em cada quatro gestores/líderes que utilizam competências de coaching (23%) indicou ter recebido mais de 200 
horas de formação. 
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Credenciamento
Uma grande maioria dos profissionais de coaching e dos gestores/líderes que utilizam competências de coaching 
concordou que os indivíduos ou organizações que utilizam o coaching esperam que os profissionais de coaching sejam 
certificados ou credenciados.
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A maioria dos profissionais de coaching indicou ter atualmente uma credencial ou certificação de uma organização de coaching 
profissional, com 51% dos profissionais de coaching indicaram deter uma Credencial da ICF. 

Mais de metade dos gestores/líderes que utilizam competências de coaching indicaram não possuir qualquer credencial ou 
certificação de uma organização de coaching profissional. No entanto, um em cada quatro indicou ter uma Credencial da ICF, 
com 20% a indicar ter credenciais de outras associações internacionais, regionais e/ou nacionais.

Convém notar que as proporções da amostra para certificações e credenciais refletem parcialmente a função da base de 
dados de Membros e Titulares de Credenciais da ICF ao realizar o estudo. 

 

NOTA: Os números apresentados no gráfico perfazem mais de 100%, uma vez que alguns entrevistados podem ser membros de 
mais de um dos tipos de organização listados. 
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Clientes de coaching  
Os profissionais de coaching responderam a várias perguntas acerca dos atributos dos clientes que servem. 

Cargos dos clientes
Quando lhes foi pedido para identificar os cargos detidos pelos clientes, dois em cada três profissionais de coaching indicaram 
que se trata de gestores, seguidos de executivos, proprietários de empresas/empresários, clientes pessoais, líderes de equipas, 
membros das equipas e outros diversos. Em média, os inquiridos referiram três cargos. 

 

 

Foi também solicitado aos profissionais de coaching que identificassem o cargo detido pela maioria dos seus clientes. Os 
gestores foram mencionados com maior frequência (29%). Quase um em cada quatro (23%) afirmou trabalhar sobretudo 
com executivos, com mais 19% a selecionar clientes pessoais. 

O padrão dos cargos da maioria dos clientes é muito semelhante ao relatado em 2012, tanto em termos de frequência 
como de classificação dos cargos. No entanto, convém notar que a categoria “Outros” foi introduzida no estudo de 2016; 
por conseguinte, os números de percentagem exatos devem ser comparados com cautela.
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Clientes primários e patrocinados
Foi perguntado aos profissionais de coaching que proporção dos seus clientes pagam o próprio coaching (clientes primários) e 
que proporção recebe coaching pago por terceiros (clientes patrocinados). Globalmente, a maioria dos clientes é patrocinada. 
Em comparação com 2011, a quota de clientes patrocinados aumentou dois pontos percentuais, de 51 para 53%.
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Sexo dos clientes
As mulheres continuam representando a maioria dos clientes dos profissionais de coaching. Com 54% a quota de clientes 
femininos permanece inalterada desde 2011. O padrão regional em proporções de cliente por sexo também permaneceu estável 
entre 2011 e 2015.

 

A quota de sexos varia de acordo com a especialidade principal do profissional de coaching.
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Idade dos clientes
Foi pedido aos profissionais de coaching para indicarem que proporção dos seus clientes ativos se enquadra em determinadas 
faixas etárias. As suas respostas indicam que, em média, 60% dos clientes tem menos de 45 anos de idade. 

 

Quando comparado com 2011, os resultados de 2015 indicam uma mudança na composição etária dos clientes para grupos 
etários mais velhos. Não obstante o aumento da proporção de clientes com idade superior a 45 anos, continua a ser verdade 
que o perfil etário dos clientes tende a ser mais baixo em regiões emergentes. 
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Tendências para o futuro
Os entrevistados foram convidados a partilhar os seus conhecimentos sobre obstáculos e oportunidades com que se irão deparar 
na sua profissão nos próximos 12 meses e as suas opiniões sobre até que ponto o coaching consegue influenciar a mudança social. 

Obstáculos futuros
Quando foi solicitada a identificação do maior obstáculo para o coaching durante os próximos 12 meses, a principal preocupação 
manifestada pelos profissionais de coaching consiste em indivíduos não qualificados que se apresentam como profissionais de 
coaching. As preocupações expressas pelos profissionais de coaching são semelhantes às respostas publicadas no estudo de 
2012. As respostas dos gestores/líderes que utilizam competências de coaching alinharam-se de perto com as dos profissionais 
de coaching, sugerindo uma compreensão comum dos obstáculos com que o coaching se irá deparar nos próximos 12 meses. 

 

Oportunidades futuras
Quando lhes foi solicitada a identificação da maior oportunidade para o coaching nos próximos 12 meses, os profissionais de coaching 
identificaram sobretudo o aumento da sensibilização para os benefícios do coaching. Em comparação com as respostas publicadas 
no estudo de 2012, a classificação das oportunidades pelos profissionais de coaching pouco mudou. Também digno de nota é o 
alinhamento entre os pontos de vista dos profissionais de coaching e dos gestores/líderes que utilizam competências de coaching. 

Influenciar a mudança social
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Os entrevistados foram convidados a indicar em que medida consideram que o coaching é capaz de influenciar a mudança 
social. Mais de um em cada dois profissionais de coaching acredita que o coaching é capaz de influenciar a mudança social 
em grande medida. Existe uma concordância substancial entre os profissionais de coaching e os gestores/líderes que utilizam 
competências de coaching neste tema.

 

A medida em que os profissionais de coaching indicam que o coaching é capaz de influenciar a mudança social varia 
consideravelmente de região para região. Dois em cada três profissionais de coaching da América Latina e das Caraíbas (68%) e 
do Médio Oriente e África (66%) acreditam que o coaching é capaz de influenciar a mudança social em grande medida.
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Relatório Final
Este relatório de resumo apresentou as principais conclusões do 2016 ICF Global Coaching Study. É possível obter uma análise 
detalhada e estatísticas no Relatório Final.

Os temas incluídos no Relatório Final são os seguintes:

• O espectro do coaching
• Formação e credenciamento
• O cliente
• Interação entre profissionais de coaching e clientes
• Dimensão e âmbito da profissão
• Resumo dos indicadores de negócios
• Principais problemas e tendências futuras

Para adquirir o Relatório Final, visite Coachfederation.org/2016study.


