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Obter Credenciais da International Coach 
Federation (ICF) é uma necessidade tendo 
em conta o panorama de crescimento 
do segmento. Se estiver preparado para 
tomar o passo seguinte na sua formação 
como profissional de coaching, é hora 
de iniciar o processo de obtenção de 
Credenciais da ICF.
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A International Coach Federation (ICF) dedica-se ao desenvolvimento da profissão de coaching ao definir padrões éticos elevados, ao providenciar 
certificação independente e ao construir uma rede mundial de coaches credenciados em diversas modalidades de coaching. A ICF é ativa na 
representação de todas as vertentes do setor de coaching, incluindo Coaching para Executivos, de Desenvolvimento Pessoal, Liderança, Relacional 
e de Carreira. Os seus mais de 23 000 membros em mais de 135 países* trabalham em prol do objetivo comum de reforçarem a sensibilização do 
coaching, defenderem a integridade da profissão e de se educarem continuamente através dos mais atualizados estudos e práticas.

Uma vantagem competitiva
Nunca houve um melhor momento para ser detentor de Credenciais da ICF. De acordo com o 2016 ICF Global 
Coaching Study, os coaches que possuem uma credencial de uma associação de coaching profissional registram 
receitas anuais de coaching mais altas do que as dos seus colegas sem credencial. 

Além disso, 77% dos praticantes de coaching concordam que os clientes esperam que os seus coaches sejam credenciados. 

Clientes satisfeitos
De acordo com o 2014 Global Consumer Awareness Study, é mais provável que os clientes fiquem satisfeitos com a sua 
experiência de coaching e recomendem o coaching a outras pessoas se tiverem trabalhado com um coach credenciado.

No mesmo estudo, 83% dos clientes adultos, que tiveram uma relação de coaching, consideram importante os 
coaches serem credenciados. 

Visibilidade melhorada
Os detentores de Credenciais da ICF que também são associados á ICF recebem uma listagem gratuita do 
Localizador de Coaches Credenciados (CCF) da ICF. O CCF pode ajudá-lo a ligar-se aos indivíduos e ás organizações 
que procurem os seus serviços de coaching. Acesse o CCF em CredentialedCoachFinder.com.

Requisitos do programa
Os detentores de Credenciais da ICF passaram por requisitos de formação e de experiência rigorosos e 
demonstraram um forte empenho na excelência em coaching. Para ser elegível, um coach tem de:

• Completar formação específica em coaching
• Alcançar um determinado número de horas de experiência em coaching
• Fazer uma parceria com um Mentor de coaching
• Demonstrar conhecimento adequado e domínio da definição de coaching da ICF, do Código de Ética 

e das Competências Fundamentais.

O seu investimento
O seu investimento de tempo depende do nível de credenciamento que optar por obter e do número de horas de 
formação e de experiência em coaching necessárias. O investimento financeiro está associado a taxas de registro, 
revisão, análise e avaliação. O valor total pode variar entre 100 e 875 dólares americanos. Os membros da ICF têm 
desconto nas taxas.

O próximo passo
O processo de candidatura a uma Credencial da ICF depende do nível de Credenciamento pretendido e de onde concluiu 
a sua formação específica em coaching. Encontre um resumo dos requisitos em Coachfederation.org/credential.


