
Criar uma 
Mudança 
Positiva
T O R N A R -
S E  U M  C O A C H 
P R O F I S S I O N A L

A International Coach Federation 
(ICF) define o coaching como uma 
parceria com os clientes num processo 
estimulante e criativo que os inspira 
a maximizar o seu potencial pessoal e 
profissional. Se gosta de ajudar os outros 
a alcançarem os seus objetivos, deixe que 
a ICF o ajude a dar início à sua jornada 
como coach.

Coachfederation.org



Pergunte
De momento, o coaching não está regulado em nenhum país ou estado. Contudo, se pretender realmente tornar-
se um coach profissional, o seu primeiro passo é ter uma formação específica em coaching. A formação tras 
credibilidade no setor e ajuda a construir a sua rede profissional.

Antes de investir em formação, pergunte a si mesmo:

Gosto de ajudar outros clientes a encontrarem as suas próprias soluções? Muitas pessoas 
fazem formação em coaching porque lhes disseram que “são excelentes conselheiros”. Contudo, os 
coaches não dão conselhos. O coaching é impulsionado pelo cliente.

Possuo as competências e o conhecimento necessários para começar um negócio de 
coaching? A menos que seja um coach interno (um profissional de coaching que está trabalhando 
numa organização), tem que identificar a sua especialização em coaching, desenvolver a sua marca 
pessoal, comercializar os seus serviços e construir a sua base de clientes. Estes aspectos não são 
contemplados durante a formação em coaching.

Que mais tenho para oferecer? Para a maioria dos profissionais, o coaching é apenas uma fonte 
de rendimento global. De acordo com o 2016 ICF Global Coaching Study, os coaches passam em 
média apenas 13,9 horas por semana trabalhando como profissionais de coaching.  Outras fontes 
de rendimentos incluem consultoria, formação, facilitação, palestras, workshops/seminários virtuais 
e publicações.

Obter formação
A ICF certifica programas que oferecem formação em coach. A ICF não oferece formação em coaching.

A formação certificada pela ICF passou por um processo de revisão rigoroso e demonstrou que o seu currículo 
coincide com a definição de coaching da ICF, com as Competências Fundamentais e com o Código de Ética. Também 
o ajudará a cumprir os requisitos de adesão e de credenciamento da ICF.

Iniciar a sua jornada
Está pronto para dar início ao seu percurso como coach profissional? Visite becomea.coach para obter um mapa  
de carreira. 

Coachfederation.org
icfhq@coachfederation.org    
1.888.423.3131

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.


