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Anos atrás, quando resolvi me tornar um coach profissional, tomei duas decisões importantes 

que se mostraram muitíssimo acertadas. A primeira, bem óbvia na verdade, foi buscar um 

bom e sólido curso de formação em Coaching. A segunda, não tão óbvia, foi buscar alguma 

coisa que me desse uma referência para a profissão e que também me permitisse conectar 

com outros coaches profissionais. 

Esta busca me levou a ICF – International Coach Federation, uma organização de coaches que, 

a despeito de formação, filosofia e metodologia de Coaching, compartilham de pilares 

fundamentais, ao meu ver, para a prática profissional. Estes pilares são representados pelo 

Código de Ética e pelo Conjunto de Competências Essenciais em Coaching definidos pela ICF 

e que fazem parte do seu propósito de estabelecer políticas e padrões que possam sustentar 

o desenvolvimento e crescimento da profissão de Coaching.  

Ser membro da maior organização mundial de coaches significa compartilhar da credibilidade 

que uma entidade que conta com mais de 23 mil membros no mundo e que é a única 

organização de acreditação independente de coaches globalmente reconhecida. 

Fazer parte da ICF também me permite acompanhar as tendências do Coaching, por conta 

das pesquisas e estudos feitos pela entidade e disponibilizados para seus membros, participar 

de conferências e webinars voltados para meu desenvolvimento profissional e me conectar 

com colegas coaches no mundo inteiro. 

Em 2010, fiz parte do grupo de fundadores da ICF Capítulo Regional São Paulo, uma extensão 

da ICF que pudesse representá-la localmente, com a missão de aumentar a visibilidade e a 

representatividade da organização no Estado de São Paulo. 

Formamos assim uma entidade jurídica própria, na forma de uma associação civil sem fins 
econômicos, responsável pela ação local da ICF. O Capítulo organiza encontros e eventos 
voltados para o aumento da penetração da ICF e, sobretudo, para contribuir para o 
crescimento e desenvolvimento de uma comunidade local de coaches, elucidar mercado e 
demais stakeholders e promover discussões abertas a toda a sociedade local. Encontros de 
estudos e pesquisas, apresentações de temas afins, workshops, desenvolvimento de grupos 
de supervisão e de mentoria em coaching, ações de networking e relacionamento, bem como 
o suporte no desenvolvimento das atividades profissionais dos seus membros, usando 
imagens, dados e estatísticas de mercado da ICF são algumas das linhas de ação que 
compõem o plano de atividades do Capítulo. 
 

Como membro da ICF - SP, eu me beneficio de tudo isso. Meu nome, CV e foto constam da 
lista de membros publicada no site da entidade. 
 
No início de 2013, fui eleito para liderar o grupo de gestão da entidade no triênio 2013-2015 

e, desde então, dedicamos boas horas de trabalho nessa missão, algo que fazemos com muito 

prazer e orgulho. 



Paradoxalmente, fazer parte da ICF também passou a representar para mim a um caminho 

de duas mãos. Não é somente no que eu me beneficio sendo membro, mas também no que 

a organização se beneficia com minha participação. 

Se fazer parte da ICF já era importante para mim, fazer parte do Capítulo SP trouxe uma 

complementariedade muito importante. Fornece a oportunidade de contribuir de forma 

direta para o mundo do Coaching e, ao mesmo tempo, permite participar ativamente de uma 

comunidade extraordinária de pessoas que compartilham valores fundamentais para esta 

fantástica profissão. 

Caso tenha interesse, sugiro saber mais a respeito da ICF Capítulo Regional São Paulo em 

www.icf-sp.org. 

 

 


