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Código de Ética 

Parte Um: Definição de  Coaching 

Seção 1: Definições 

• Coaching: Coaching é assumir uma parceria com clientes em um processo 

criativo e mentalmente provocativo que os inspire a maximizarem seu 

potencial pessoal e profissional.  

• A relação de coaching profissional: Existe uma relação de coaching 

profissional, quando o coaching inclui um acordo de negócio ou contrato 

que define as responsabilidades de cada parte.  

• Um Coach Profissional: Um coach profissional (ICF ou não) também 

concorda em praticar as competências essenciais da ICF e responsabiliza-

se perante o Código de Ética da ICF.  

A fim de esclarecer os papéis no relacionamento de coaching, muitas vezes é 

necessário distinguir entre o cliente e o patrocinador. Na maioria dos casos, o 

cliente e o patrocinador são a mesma pessoa e, portanto, referidas em conjunto 

como o cliente. Para fins de identificação, no entanto, a International Coaching 

Federation define estes papéis da seguinte forma: 

• Cliente: O "cliente" é a pessoa a receber o coaching. 

• Patrocinador: O "patrocinador" é a entidade (incluindo seus 

representantes) pagando por e/ou providenciando que os serviços de 

coaching sejam oferecidos.  

Em todos os casos, o contrato de engajamento no coaching ou acordos devem 

estabelecer claramente os direitos, papéis e responsabilidades, tanto para o cliente 

quanto do patrocinador, caso eles não sejam as mesmas pessoas. 

 

Parte Dois: Os Padrões ICF de Conduta Ética 

 

Preâmbulo: Coaches profissionais (ICF ou não) aspiram a se comportar de uma 

maneira que reflita positivamente sobre a profissão de coaching; são respeitosos 

as diferentes abordagens de coaching e reconhecem que eles também estão 

sujeitos a leis e regulamentos aplicáveis. 
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Seção 1: Conduta Profissional Geral 
 

Como coach: 

1)  Eu não farei conscientemente qualquer declaração pública que seja falsa ou 

enganosa sobre o que oferecerei como coach ou farei afirmações falsas, por 

escrito, relativos à profissão de coaching ou as minhas credenciais ou ao ICF.  

2) Eu vou identificar com precisão minhas qualificações, especializações, 

experiência, certificações e credenciais quando exercendo o coaching. 

3)  Eu vou reconhecer e honrar os esforços e contribuições de outros profissionais 

e não deturpá-las, assim como espero ser honrado pelas minhas 

contribuições. Eu entendo que violar esta norma poderá me deixar sujeito a 

recurso judicial por terceiros.  

4)  Eu irei, em todos os momentos, me esforçar para reconhecer questões 

pessoais que possam prejudicar, conflitar ou interferir com o meu desempenho 

como coach ou em meus relacionamentos profissionais no coaching. Sempre 

que necessário, vou imediatamente procurar ajuda profissional para 

determinar a ação a ser tomada, inclusive se é apropriado suspender ou 

encerrar a minha relação de coaching. 

5)  Eu vou me conduzir de acordo com o Código de Ética da ICF em todas as 

atividades de coaching, mentoriamento, tutoria e supervisão.  

6)  Eu vou conduzir e relatar pesquisas com competência, honestidade e dentro 

dos padrões científicos reconhecidos e das diretrizes referentes aos assuntos 

estudados. Minha pesquisa será realizada com o devido consentimento e 

aprovação dos envolvidos e por meio de uma abordagem que proteja seus 

participantes de qualquer dano potencial. Todos os esforços de pesquisa 

serão realizadas de uma forma que está em conformidade com todas as leis 

aplicáveis do país em que a pesquisa é realizada.  

7)  Eu vou manter, armazenar e dispor de todos os registros criados de meus 

trabalhos de coaching de uma forma que promova a confidencialidade, 

segurança e privacidade, e esteja em conformidade com todas as leis e 

normas aplicáveis.  

8)  Vou usar informações deste curso ou do ICF apenas na forma e na medida 

autorizada pelos mesmos. 
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Seção 2: Conflitos de Interesse 
Como coach: 

9)   Eu vou procurar evitar conflitos de interesse e potenciais conflitos de 

 interesse e abertamente anunciar quaisquer conflitos de antemão. Vou 

voluntariamente oferecer-me para ser removido quando um conflito surgir.  

10)  Vou divulgar antecipadamente a meus clientes e seus patrocinadores todas 

 compensações a terceiros que eu possa pagar ou receber por referências 

 desse cliente.  

11)   Só vou trocar meus serviços por bens ou outra remuneração não monetária 

 quando isso não prejudicar o meu relacionamento de coaching.  

12)  Eu não vou conscientemente tomar qualquer vantagem pessoal, 

 profissional ou monetária ou me beneficiar da relação coach-cliente, a não 

 ser por uma forma de compensação, tal como acordado em um acordo ou 

 contrato. 

 

Seção 3: Conduta Profissional com Clientes 
Como coach: 

13) Eu não vou intencionalmente enganar ou fazer afirmações falsas sobre o que o 

meu cliente ou patrocinador receberá do processo de coaching ou de mim 

como coach.  

14) Eu não darei aos meus potenciais clientes ou patrocinadores informações ou 

conselhos que sei ou acredito serem enganosos ou falsos.  

15) Terei contratos ou acordos claros com os meus clientes e patrocinadores. Vou 

honrar todos os meus acordos ou contratos celebrados no âmbito das relações 

profissionais de coaching.  

16) Vou explicar cuidadosamente e me esforçar para garantir que, antes ou 

durante a sessão inicial, o meu cliente de coaching e patrocinador entendam a 

natureza do coaching, a natureza e os limites da confidencialidade, acordos 

financeiros, e quaisquer outros termos do acordo ou contrato de coaching.  

17) Eu vou ser responsável por estabelecer limites claros, apropriados e 

culturalmente sensíveis que regem qualquer contato físico que eu possa ter 

com os meus clientes ou patrocinadores. 
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18) Eu não me tornarei sexualmente íntimo com qualquer um dos meus clientes ou 

patrocinadores atuais.  

19) Respeitarei o direito do cliente de terminar o relacionamento de coaching, a 

qualquer momento durante o processo, sem prejuízo das disposições do 

acordo ou contrato estabelecidos. Estarei atento a indícios que mostrem que o 

cliente não está mais se beneficiando de nosso relacionamento de coaching.  

20) Incentivarei meus clientes ou patrocinadores a mudarem de coach ou recurso, 

caso acredite que o cliente ou patrocinador seria melhor servido em suas 

necessidades.  

21) Vou sugerir ao meu cliente procurar os serviços de outros profissionais quando 

julgar necessário ou apropriado. 

 

Seção 4: Confidencialidade/Privacidade 
Como coach: 

22) Manterei os níveis mais rígidos de confidencialidade de informações de todos 

os meus clientes e patrocinadores. Terei um acordo claro ou contrato antes de 

divulgar informações a outra pessoa, salvo se legalmente exigido por 

autoridades.  

23) Vou ter um acordo claro sobre como a informação de coaching será trocada 

entre coach, cliente e patrocinador.  

24) Ao agir como um instrutor de coaching, esclarecerei as políticas de 

confidencialidade com todos os alunos.  

25) Terei coaches associados e outras pessoas sob minha gestão a serviço de 

meus clientes e seus patrocinadores tanto voluntariamente como pagos, 

realizarem acordos claros ou contratos e aderirem ao Código de Ética Parte 2, 

Seção 4 do ICF: normas Confidencialidade/Privacidade e de todo o Código de 

Ética da ICF em sua aplicabilidade. 
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Parte Três: O Juramento de Ética do ICF 

Como um Profissional de Coaching (ICF ou não), reconheço e concordo em honrar 

minhas obrigações éticas e legais para meus clientes de coaching e 

patrocinadores, colegas, e ao público em geral. Comprometo-me a cumprir o 

Código de Ética da ICF e praticar estes padrões com aqueles a quem presto 

coaching.  

Se eu violar este Juramento de Ética ou qualquer parte do Código de Ética da ICF, 

concordo que a ICF ou minha credenciadora, a seu exclusivo critério, pode me 

responsabilizar por tê-lo feito. Eu também concordo que a minha responsabilidade 

perante o ICF por qualquer violação pode incluir sanções, como a perda das 

minhas credenciais.  

Eu,_ ________________________no exercício da prática de coaching, me 
comprometo a seguir o código de conduta e ética acima.  
 

_______________________________________________________________ 

Assinatura      Data 


