


Introdução

Este é um resumo dos resultados do 2012 ICF Global Coaching Study. O 
estudo foi encomendado em 2011 pela International Coach Federation
(ICF) e levado a cabo pela PricewaterhouseCoopers.

Em finais de 2006, a ICF encomendou o primeiro estudo global do sector , 
com o objectivo de apresentar uma imagem de base da profissão, 
identificar o que os coaches consideraram ser os principais desafios e  
avaliar a dimensão da profissão. Quando saiu o Relatório Final referencial, 
o 2007 ICF Global Coaching Study incluía respostas de 5415 coaches a 
viver em 73 países diferentes, entre eles mais de 1500 coaches que não 
eram membros da ICF.

Desde então, o cenário do coaching profissional desenvolveu-se em 
termos do número de coaches mundial, receitas globais e quiçá do perfil 
demográfico do coach.

No seguimento de uma quebra acentuada, em 2008, a produção global 
diminuiu em 2009 e a subsequente recuperação económica tem sido 
hesitante. Não obstante, a profissão de coaching parece ter continuado a 
crescer. A título de referência, os números de associados da ICF 
aumentaram de 11 000 em 2006 para quase 19 000 em finais de 2011.  

Atendendo a esta situação, o 2012 ICF Global Coaching Study foi 
concebido para ser um dos trabalhos de investigação do ramo mais 
ambiciosos alguma vez feito no sector do coaching profissional. O 
objectivo principal foi abordar o maior número possível de coaches a nível 
mundial, apresentando assim um retrato actualizado da profissão, no 
sentido de ajudar a ultrapassar os desafios que se avizinham.



O inquérito foi feito online, em 
Junho de 2001, tendo sido 
enviado um convite personalizado 
e uma hiperligação para o 
inquérito a todos os coaches
membros da ICF. Foram 
adoptadas estratégias para 
facilitar e incentivar o maior 
número de coaches participantes, 
membros ou não da ICF.

O questionário foi disponibilizado 
online em nove idiomas e também foi 
concebido para que pudesse ser 
preenchido em dispositivos móveis. 
Foi pedido aos membros da ICF que 
fornecessem uma hiperligação do site 
de registo do inquérito online às suas 
redes mais vastas de coaches, 
criando o efeito de "bola de neve" que 
iria atrair ainda mais coaches não 
membros da ICF.

Durante o período de trabalho no 
terreno, foram enviadas notificações 
gerais a todos aqueles que se 
encontravam na base de dados de 
contactos da ICF e que ainda não 
tinham preenchido o inquérito. Os 
coaches que se tornaram membros 
da ICF durante este período também 
foram convidados a participar através 
da campanha mensal de lembrança.

Ao longo de 2011, a ICF também 
promoveu o inquérito extensivamente 
em conferências regionais e globais 
da ICF em Madrid, Espanha, Las 
Vegas, EUA e Santiago, no Chile. 
Outros organismos de coaching
profissional enviaram mensagens 
directamente aos seus próprios 
membros, incentivando a 
participação.  

Manifestamos o nosso mais profundo 
agradecimento às seguintes 
organizações colaboradoras:

• Association for Coaching (AC);
• Association of Coach Training 

Organizations (ACTO);
• European Mentoring and Coaching 

Council (EMCC);
• Graduate School Alliance for 

Executive Coaching (GSAEC); e
• International Association for 

Coaches (IAC).

O processo do inquérito
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Os esforços consagrados à 
maximização da participação no 
2012 Global Coaching Study 
revelaram ter bastante êxito. Com 
12133 respostas válidas, o 
inquérito tem uma escala vasta, 
fornecendo uma panóplia de 
informações detalhadas sobre a 
profissão de coaching.

Deram entrada respostas de coaches
profissionais de 117 países, uma 
resposta sem precedentes. Na 
verdade, no total de 31 países, foram 
respondidos, por país, mais de 100 
inquéritos, representando  as 
principais regiões do mundo. Este 
âmbito de participação permitiu que 
esses países recebessem anexos de 
dados personalizados que incluíram 
respostas à maior parte das 
perguntas do inquérito feitas aos 
coaches neste estudo.

O inquérito também alcançou 
sectores mais amplos da profissão de 
coaching. Deram entrada mais de 
4400 respostas válidas de coaches 
não membros da ICF. A Europa 
Ocidental e América do Norte 
contribuíram, cada uma, com 
aproximadamente 1400 inquiridos 
para o total não ICF.

Os restantes inquiridos não ICF estão 
espalhados pelas restantes regiões 
mundiais. A resposta de membros 
não ICF esteve acima da média no
Médio Oriente e África, onde uma em 
cada duas respostas era de membros 
não ICF, seguidos pela Ásia (46%).

Mais de 7700 membros da ICF 
responderam ao inquérito. O maior 
número proveio da América do Norte 
(3565), reflectindo a quota de 52% da 
base de dados de contactos da ICF. 
Deram entrada mais de 2000 
respostas da Europa Ocidental. Tanto 
a América Latina como a Ásia deram 
origem a 500 respostas de membros 
da ICF.

NOTA: os números apresentados 
neste relatório baseiam-se nas 
respostas ao inquérito, dependendo, 
por isso, da exactidão dos dados 
fornecidos pelos inquiridos.

Resultados do inquérito
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Um inquérito verdadeiramente global
117 países participantes
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No Relatório Final, será fornecida 
aos leitores uma lista abrangente 
ou tabela de classificação em que 
se destacam as respostas por 
cada país participante no estudo.

Respostas ao inquérito por região

3.565 1.411

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

América do Norte

América Latina e Caraíbas

Europa Ocidental

Europa de Leste

Médio Oriente e África

Ásia

Oceânia

Número de respostas válidas

535 419

2.038 1.380

388 318

211 210

526 452

473 207

ICF Não ICF

Mais de 100 inquéritos devolvidos (31 países)

Menos do que 50 inquéritos devolvidos (79 países)

50-99 inquéritos devolvidos (7 países)



Um dos objectivos principais do 
estudo foi determinar estimativas 
das receitas provenientes do 
coaching por tipo de coaching, 
região geográfica e total global. 
Para determinar estes números 
das receitas, primeiro é 
necessário fazer algumas 
suposições sobre o número de 
coaches que há no mundo.

Dado que não estava disponível uma 
lista aceite, global e inclusiva de 
coaches para ser utilizada como 
amostra do inquérito, o número 
exacto de coaches profissionais a 
exercer actualmente em todo o 
mundo não é passível de ser 
confirmado. 

Por conseguinte, foi necessário 
calcular o número de coaches, quer 
globalmente, quer por região, usando 
uma combinação dos números 
conhecidos de associados da ICF a 
que se juntaram os números 
estimados de membros de outras 
organizações e respostas ao 
inquérito, com base num método de 
relação de estatuto de membro. Esta 
metodologia é  apresentada  
pormenorizadamente no Relatório 
Final.

O procedimento de estimativa 
beneficia consideravelmente dos 
números sólidos de associados da 
ICF, sendo que a maior parte do 
inquérito global inclui membros não 
ICF e que a disponibilidade de 
informações sobre o estatuto de 
membro se sobrepõe.

A partir dos dados disponíveis, 
calcula-se, então, que há actualmente 
cerca de 47 500 coaches
profissionais a nível mundial.

Quando inquiridos sobre o seu nível 
actual de actividade de coaching, 
87% dos coaches que responderam 
ao inquérito afirmaram ter clientes 
activos à altura da resposta ao 
inquérito.  

Portanto, o número global estimado 
de coaches activos é de 41 300.  Esta 
distinção entre níveis de actividade 
de coaching é significativa, porque 
apenas os coaches activos que 
preencheram o inquérito foram 
questionados sobre receitas, 
honorários por hora de sessão, 
número de horas que trabalhavam e 
número de clientes.

Número de coaches
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Coaches por região mundial

Número % Por 1 milhão de
população

América do Norte 15.800 33,2 46,0

América Latina e Caraíbas 2.600 5,4 4,4

Europa Ocidental 17.800 37,5 44,4

Europa de Leste 3.500 7,4 7,9

Médio Oriente e África 2.100 4,3 1,7

Ásia 3.300 7,0 0,9

Oceânia 2.400 5,1 66,2

Global 47.500 100,0 6,9

Nota: dados da população de 2010 por país obtidos na base de dados de indicadores do Banco 
Mundial http://data.worldbank.org/topic).

Os coaches profissionais não 
estão distribuídos uniformemente 
pelo globo. Estão antes mais 
concentrados nas regiões de 
rendimentos elevados da América 
do Norte, Europa Ocidental e 
Oceânia (principalmente na 
Austrália e na Nova Zelândia). 

Juntas, estas três regiões mundiais 
representam 76% do total global de 
coaches profissionais estimado, 
comparando com a percentagem de 
11% na população global.

Globalmente, há 6,9 coaches por 1 
milhão de população. Nas regiões de 
rendimentos elevados, a relação de 
coaches por 1 milhão de população é 
superior a 40.

Ainda assim, parece que a profissão 
de coaching está a crescer mais 
rapidamente nas regiões emergentes 
fora das regiões de rendimentos 
elevados estabelecidas. 

Coaches por região mundial
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Foi pedido aos inquiridos com 
clientes activos que indicassem as 
suas receitas ou rendimentos anuais 
auferidos apenas pelo coaching.           

Nas respostas à pergunta  relativa a 
receitas, detectámos 64 moedas 
diferentes. Por isso, os números das 
receitas foram uniformizados em dólares 
norte-americanos (USD), com base nas 
taxas de câmbio internacionais 
publicadas pelo Banco Mundial.  Quando 
calculadas em USD, as receitas médias 
são maiores nas regiões de rendimentos 
elevados da América do Norte, Europa 
Ocidental e Oceânia.  

No entanto, devemos ter em atenção 
que, não obstante os dados das receitas 
terem sido indicados numa moeda, o 
valor das quantias citado nos países e 
regiões individuais tem de ser 
contextualizado em termos da Paridade 
de Poder de Compra (PPC) e dos 
diferentes níveis de vida. Este assunto 
será descrito mais pormenorizadamente 
no Relatório Final.

Há, todavia, variações consideráveis nas 
receitas anuais provenientes do 
coaching, o que é evidente quando 
comparamos as receitas médias e 
medianas. A mediana representa o valor 
do meio na distribuição de receitas 
anuais. 

Receitas/rendimentos anuais provenientes do coaching

Globalmente, as receitas anuais 
medianas em 2011 foram de $ 25 000 
(isto é, metade dos coaches 
ganharam menos do que essa 
quantia proveniente do coaching e a 
outra metade ganhou mais de $ 25 
000).

Em comparação, as receitas anuais 
médias do coaching foram de $ 47 
900. A disparidade entre as receitas 
mediana e média do coaching
reflecte, porventura, a diversidade 
que existe no seio da profissão do 
coaching, incluindo factores
específicos do próprio coach, tais 
como a experiência em coaching, 
educação e outros serviços que 
oferecem.

Entre os serviços mencionados com 
mais frequência encontravam-se a 
consultoria (62%) e/ou formação 
(60%). Os coaches podem optar por 
trabalhar tanto externamente como 
internamente numa organização, 
como também podem servir vários 
tipos de cliente: de executivos a 
clientes pessoais.

Naturalmente, os coaches também 
variam no número de clientes que 
atendem, nos honorários que cobram 
e no número de horas que trabalham. 
Na verdade, de acordo com o 
2007ICF Global Coaching Study, a 
maioria dos coaches (54%) fornece 
alguns dos seus serviços pro bono e 
quase um em cada três (31%) faz 
troca directa dos seus serviços.
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Receita anual média ($)

Média
$

Mediana
$

América do Norte 50.400 29.100

América Latina e Caraíbas 34.400 12.700

Europa Ocidental 52.100 27.700

Europa de Leste 24.000 12.000

Médio Oriente e África 39.600 20.000

Ásia 36.500 13.700

Oceânia 66.200 36.700

Global 47.900 25.000
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Para cada uma das sete regiões 
mundiais, as receitas totais 
provenientes do coaching são 
derivadas, multiplicando o número 
regional de coaches activos pelas 
receitas anuais médias 
provenientes do coaching.

Na tabela ao lado, podemos verificar 
que as quotas de receitas globais (em 
$ milhão às taxas de câmbio 
internacionais) estão directamente 
relacionadas com o padrão 
geográfico no número de coaches e 
diferenças regionais nas receitas 
anuais provenientes do coaching.

Assim, a quota de receitas globais da 
Europa Ocidental (42%) é superior à 
respectiva quota de número de 
coaches (38%), porque as receitas 
anuais por coach activo ($ 52 100) 
estão acima da média ($ 47 900).

De igual forma, a quota da Ásia na 
receita mundial de coaching (5%) é 
inferior à respectiva quota de coaches
(7%), porque as receitas anuais 
provenientes do coaching na Ásia ($ 
36 500) estão abaixo da média 
global. 

Receitas totais provenientes do coaching
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Receitas totais

$ milhão %

América do Norte 707 35,7

América Latina e Caraíbas 73 3,7

Europa Ocidental 828 41,8

Europa de Leste 69 3,5

Médio Oriente e África 68 3,5

Ásia 95 4,8

Oceânia 139 7,0

Global 1.979 100,0
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Quando perguntados sobre a sua 
experiência nos 12 meses 
anteriores ao estudo, os 
inquiridos revelaram uma maior 
tendência de aumento do que 
diminuição dos honorários, horas, 
clientes e receitas.

No geral, o equilíbrio positivo nos 
indicadores de tendência apontam 
claramente para uma profissão que 
continua a crescer num cenário 
económico difícil.

Quase seis em cada 10 coaches
afirmaram que tinham sentido um 
aumento de clientes, face a 16% a 
afirmarem que o número de clientes 
tinha diminuído.  

Os coaches revelaram uma menor 
tendência em afirmar que os 
honorários médios por 1 hora de 
sessão tinham aumentado (37%), em 
comparação com  apenas 6% a 
comunicarem uma diminuição. Da 
mesma forma, os coaches revelaram 
uma maior tendência em afirmar que 
o número das sessões de coaching 
tinha aumentado (49%) em vez de 
diminuir (14%).

As tendências positivas nos clientes, 
honorários e sessões reflectiram-se 
visivelmente nas receitas médias, 
com 55% a indicarem um aumento, 
face aos 15% que indicaram que as 
suas receitas anuais tinham 
diminuído.

Principais tendências
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Mudanças sentidas – últimos 12 meses
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Os dados do estudo sugerem que 
os indicadores de tendência têm 
crescido mais rapidamente fora 
das regiões de rendimentos 
elevados. 

Por exemplo, 29% dos coaches da 
América Latina e das Caraíbas 
afirmaram que sentiram um 
crescimento nos quatro indicadores 
de tendência nos últimos 12 meses 
(isto é, clientes, honorários, sessões 
e receitas).

Com base nesse critério, a região 
que apresentou um crescimento mais 
lento foi a Europa Ocidental, onde 
menos do que um em cada cinco 
coaches (19%) indicou um aumento 
nos quatro indicadores-chave.

Tendências por região mundial
10

Aumento sentido nos últimos 12 meses nas principais tendências
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De uma maneira geral, os 
coaches que responderam ao 
estudo encaram as previsões 
para os próximos 12 meses com 
uma nota positiva e têm confiança 
nos prognósticos. Mais de três em 
quatro esperam que o número de 
clientes do coaching aumente.

Uma proporção semelhante prevê um 
aumento das receitas/rendimentos 
anuais provenientes do coaching. 
Mais de seis em cada 10 (62%) 
esperam que o número de sessões 
de coaching aumente.

Os coaches mostram menos 
confiança num aumento dos 
honorários médios (42%). No 
entanto, muito poucos coaches (2%) 
esperam que os honorários médios 
desçam.

Os coaches situados na América 
Latina e nas Caraíbas, Europa 
Oriental, Médio Oriente Médio e 
África, e Ásia, olham para os 
próximos 12 meses com mais 
confiança do que os seus homólogos 
nas regiões de rendimentos elevados.

Por exemplo, 84% dos coaches da 
América Latina e das Caraíbas 
esperam que as receitas anuais 
aumentem nos próximos 12 meses, 
em comparação com 69% na Europa 
Ocidental

Prognósticos
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Mudanças esperadas – próximos 12 meses

Receitas/rendimentos anuais - próximos 12 meses
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O 2012 ICF Global Coaching 
Study deu aos coaches a 
oportunidade de comentarem 
várias questões que o sector 
enfrentará no futuro, incluindo: 
regulamentação do coaching, 
obstáculos e oportunidades.

A maioria dos coaches (53%) crê que 
o coaching deve ser regulamentado. 
Por outro lado, 23% não crêem que o 
coaching deva ser regulamentado e 
os restantes 24% indicaram que não 
tinham a certeza sobre o assunto. 

Quando comparada com as restantes 
seis regiões globais, a proporção de 
coaches a favor da regulamentação 
era significativamente mais baixa na 
América do Norte (42%); no entanto, 
as respostas foram ainda superiores, 
na América do Norte, às daqueles 
que não concordavam que o 
coaching devesse ser regulamentado 
(30%).   

Entre os que julgam que o coaching
deve ser regulamentado, ou que não 
tinham a certeza, a esmagadora 
maioria (84%) era da opinião que os 
organismos de coaching estavam 
mais bem posicionados para 
regulamentar o sector.

Questões importantes que o sector enfrenta

As pessoas sem formação auto-
intituladas de coaches foram 
consideradas o principal obstáculo 
futuro do coaching nos próximos 12 
meses (43%), seguido da confusão 
no mercado (30%).
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Questões importantes que o sector enfrenta no futuro (% de inquiridos)

Obstáculos

Pessoas sem formação 43

Confusão no mercado 30

Saturação do mercado 9

Fixação de preços baixos 5

Regulamentação excessiva 3

Serviços concorrentes 3

Outros 7

Oportunidades

Consciência cada vez maior das vantagens 36

Dados credíveis da rentabilidade do investimento 
(ROI)/retorno sobre as expectativas (ROE) 28

Percepção geral melhorada 14

Procura crescente 11

Media positivos 8

Outros 2

Considerou-se que as oportunidades 
principais eram o aumento da 
consciência das vantagens do 
coaching (36%) e de dados credíveis 
da rentabilidade do investimento 
(ROI)/retorno sobre as expectativas 
(ROE) do coaching (28%).
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Seguem-se os temas-chave que derivam dos indicadores do 2012 ICF Global 
Coaching Study analisados neste relatório resumido:

• A profissão aparenta estar a crescer, com cerca de 47 500 coaches profissionais 
a gerar quase 2 mil milhões de USD em receitas/rendimentos anuais.

• O profissão permanece concentrada nas regiões de rendimentos mais elevados 
da América do Norte, Europa Ocidental e Oceânia. Todas juntas, estas regiões 
contêm mais de três em quatro coaches, excedendo em muito a quota de 11% de 
população global a viver nessas regiões.

• Não obstante a massa crítica de coaches encontrada nas regiões de rendimentos 
mais elevados, ainda assim, os dados do estudo indicam um crescimento mais 
rápido do coaching nos mercados situados fora dessas regiões, como por 
exemplo na América Latina e nas Caraíbas.

• Os coaches olham com confiança para o futuro, com expectativas nos próximos 
12 meses de aumento da procura (clientes e sessões), gerando um crescimento 
nas receitas e rendimentos anuais provenientes do coaching.

• As questões importantes para o futuro incluem a superação de obstáculos como 
por exemplo as pessoas que se auto-intitulam de coaches; aproveitar as 
oportunidades para aumentar a consciência das vantagens do coaching; e 
responder à pergunta se o coaching deve ser regulamentado.

Observações finais: temas chave
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Este relatório resumido apresenta 
os resultados principais do 2012 
ICF Global Coaching Study. 
Poderá consultar análises e 
estatísticas mais detalhadas no 
Relatório Final, que será 
disponibilizado nas próximas 
semanas.

Os assuntos incluídos no Relatório 
Final são os seguintes:

• A profissão do coaching:                           
dimensão e principais tendências;

• Perfil dos coaches;
• Formação e acreditação;
• Perfil dos clientes;
• Interacção entre o Coach e Cliente;
• Questões importantes e tendências 

futuras; e
• Anexo técnico. 

Relatório final
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www.coachfederation.org/coachingstudy2012

Este documento contém informações proprietárias da International Coach Federation (ICF). Nenhum conteúdo deste 
material poderá ser publicado ou utilizado sem o expresso consentimento escrito da ICF. Para obter permissão para 
reproduzir qualquer material contido nesta publicação, envie o seu pedido por correio electrónico para 
icfpr@coachfederation.org ou ligue para o número +1.859.219.3580. Em caso de consentimento, deverá ser dado 
crédito de autoria à ICF e à PricewaterhouseCoopers. Todos os direitos reservados. Copyright 2012.

http://www.coachfederation.org/coachingstudy2012
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