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Competências & Atributos de Coaching & Atributos 
 

O coaching é uma profissão empolgante e desafiadora. É uma grande honra e privilégio ser 

convidado para a vida de um cliente, para ser parte do seu sucesso. Para ser bem-sucedido 

como coach exige um conjunto complexo de competências cognitivas, interpessoais e de 

autoconhecimento e a apropriação de certos atributos pessoais. Muitas dessas 

competências e atributos, oriundos de experiências anteriores de trabalho e de vida, podem 

ser transportados para o coaching, enquanto que outras são específicas do coaching e 

precisam de ser desenvolvidas através de estudo, reflexão e prática como coach. 

  

Os coaches estão permanentemente em jornada de aprendizagem, refinando as suas 

próprias competências "no trabalho" (“on-the-job”). No entanto, há um conjunto de 

competências e atributos que os coaches devem ter antes de começarem a trabalhar como 

coaches profissionais. Competências e atributos que esperamos que venha a desenvolver, 

através dos seus estudos com a ICA, e que trabalhe para as manter e aprofundar, à medida 

que constrói a sua prática de coaching, e enquanto mantém uma relação contínua com a 

comunidade global da ICA, após terminar a sua qualificação. 

 

Aprendido vs Inerente 

Há muito debate no campo do coaching sobre se todas as competências e atributos 

necessários a um coach podem ser aprendidos, ou se alguma parte dessas competências e 

atributos tem de ser intrínseca. Como acontece frequentemente, a verdade parece estar 

algures no meio. O facto de se sentir atraído pela profissão de coach diz alguma coisa 

sobre si, sobre o que pensa que é um relacionamento/ processo de coaching e o que este 

proporciona. As hipóteses são boas de existirem competências e atributos que adquiriu 

através de outras experiências, que serão utilizados na sua formação de coach e que serão 

aperfeiçoados para servirem os fins específicos do coaching. Existem igualmente outras 

competências e atributos que não são tão "naturais" para si e que exigirão maior esforço e 

prática para ganhar um bom domínio. 

  

Atente a estes três atributos-chave: 



Conhecimentos. & Comp. de Coaching | Pilares do Coach | Comp. & Atributos de Coaching                  Página 2 
 
 
 
 

© International Coach Academy, 2012  www.icoachacademy.com                            

(1) É provavelmente seguro dizer que gostar genuinamente de pessoas é um atributo que 

seria difícil de aprender se não existe uma predisposição para tal. Nós definimos este 

atributo como a paixão e curiosidade sobre as histórias das pessoas. 

(2) Como o coaching se refere a desenvolvimento e a mudança, tendo um compromisso 

com a aprendizagem e o desenvolvimento como um valor fundamental, é um atributo 

importante se pretende tornar-se um coach. 

(3) Enquanto estudos recentes indicam que o otimismo de uma pessoa pode ser aumentado 

ao longo do tempo, através do chamado "treino da esperança" (Kaufman, 2006), é nossa 

convicção que as pessoas que consideram o coaching como profissão devem ter, de um 

modo geral, uma visão positiva e otimista da vida. 

  

Sendo assim, ter um forte interesse nos outros e nas suas histórias, enfatizar a 

aprendizagem e desenvolvimento e ter uma visão positiva e de esperança, podem ser 

descritos como os atributos-chave do coaching. 

 

Autocompreensão 

Uma das primeiras coisas que um coach vai fazer com um cliente é ajudá-lo a identificar os 

seus pontos fortes e as suas paixões. O cliente é depois incentivado a usar estas paixões 

como uma plataforma para a construção de uma vida fantástica e a utilizar estes pontos 

fortes como "ferramentas" para esta mesma construção. 

  

Para que um coach possa ser capaz de apoiar um cliente nesta ação, também precisa de 

compreender as suas próprias forças e paixões e construir a sua vida e a sua prática em 

torno destas. Quando um coach constrói uma prática que é uma extensão das suas 

paixões, o coaching parece "autêntico" para o cliente. O coach é capaz de se comportar 

honestamente nas relações com os clientes porque este está a viver honestamente consigo 

mesmo. 

 

Existem um sem número de práticas, recursos e avaliações que o coach pode usar para 

aprofundar a sua autocompreensão: escrever um diário, beneficiar de coaching, fazer 

avaliações DISC ou strengthsfinder, explorar através da arte e da criatividade, participar 

num workshop ou num retiro, meditação, oração, leitura, num pequeno grupo de descoberta 

ou numa sessões de partilha. O que é importante é que o coach esteja convicto sobre fazer 

disto uma prioridade não só para si, mas para o bem do trabalho que faz com os seus 

clientes. E fazer disto uma prioridade significa que o tem de fazer regularmente! 
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Vivendo um Estilo de Vida de Coach 

Os coaches lideram pelo exemplo. Uma das formas mais poderosas que um coach pode 

ajudar um cliente a desenvolver competências interpessoais e de autoconsciência é 

modelando essas competências. O coach precisa de "fazer o que diz". Ao percorrer 

diligentemente o seu próprio caminho, dá permissão ao cliente para que este percorra o 

dele também. Enquanto a sessão de coaching se desenvolve à volta das necessidades do 

cliente, o cliente pode aprender com a forma como o coach coloca em prática competências 

de escuta, de organização e de profissionalismo na sua gestão, de enfoque no momento e 

assim por diante. 

  

Imagine que um cliente quer desenvolver a capacidade de gerir as exigentes solicitações. 

Um coach pode modelar este comportamento para o cliente através duma gestão 

profissional das sessões de coaching. Isto incluirá começar à hora marcada, antecipar 

mudanças no cronograma tendo em conta as férias, comunicar e arranjar alternativas para 

cancelamentos inevitáveis devido a doença, ou a uma emergência, e assim por diante. Um 

coach pode modelar integridade, respeitando sempre os seus compromissos. Um coach 

pode modelar a honestidade e a autogestão ao admitir os seus próprios erros. O coach que 

não exibe essas competências está a desperdiçar oportunidades de coaching valiosas que 

servem as necessidades específicas do cliente. 

 

Um exemplo dado através do estilo de vida de coaching deve incluir mais do que a 

modelagem direta. Embora o cliente não saiba os detalhes da vida, ou do trabalho, ou tenha 

a oportunidade de observar o coach em muitos locais, os clientes podem sentir se o que é 

oferecido nas sessões, e ao longo de um relacionamento de coaching, tem uma origem de 

integridade. A inspiração e motivação que isto fornece a um cliente é difícil de medir, 

contudo não deve ser minimizada. 

 

Desprender-se da Agenda 

Diz-se frequentemente no coaching que o cliente determina o conteúdo, enquanto que o 

coach determina o processo. Ao contrário de outras áreas, como consultoria ou formação, o 

coaching assume que o cliente é a fonte do conhecimento necessário para responder aos 

desafios da sua própria vida. Um coach não define a agenda nem dá conselhos não 

solicitados. 
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O coach ouve o cliente e apoia-o na descoberta das suas próprias soluções. Isto parece 

fácil na teoria, mas é muito difícil na prática. É trabalho duro ouvir atentamente um outro ser 

humano e reconhecer a sua história. É muito mais fácil contar a sua própria história, 

fornecer informações, contar anedotas, ou dar conselhos. 

 

Dar espaço a um cliente, para lhe permitir definir a agenda, exige um conjunto de 

competências muito específicas que são exclusivas do coaching. Uma delas é ser capaz de 

aceitar o feedback do cliente, sobre como efetivamente o conduz no processo de coaching, 

e, ao invés de ficar na defensiva, assumir positivamente esse feedback para aprender com 

o mesmo. Cada cliente será como uma nova oferta, a qual deverá aprender a abrir; como 

uma nova história, que lhe permitirá aprender a melhor forma de ajudar na narrativa; como 

uma nova construção, que lhe proporcionará aprender como criar um ambiente para o 

edifício. O cliente pode ajudar o coach a aprender como o pode apoiar especificamente. 

  

Outra competência é perceber como a sua própria visão do mundo pode diferir da do cliente 

e como essas diferenças se podem refletir nas interações com este. Para o fazer, o coach 

precisa de procurar constantemente o bem nos seus clientes e encontrar pontos de 

envolvimento. O coach também precisa de reconhecer, e de abandonar, quaisquer 

suposições que traga, e estar realmente presente com o cliente. Outra competência 

importante, ao trabalhar com um cliente particularmente desafiante, é entender e gerir as 

suas próprias emoções, de modo a que o cliente possa ser livre para tomar 

verdadeiramente posse das sessões de coaching sem que tenha de se confrontar com 

qualquer negatividade ou julgamento. 

  

A fim de realmente colocar os interesses do cliente em primeiro lugar, um bom coach não 

tem medo de questionar as suas próprias motivações e de avaliar honestamente se alguma 

destas está a interferir com o progresso do cliente. 

  

Todos operamos a partir de um conjunto de motivações que afetam as decisões que 

tomamos. Alguns exemplos de motivações são o desejo de ganhar dinheiro, o desejo de ser 

amado ou o desejo de estar ao serviço dos outros. Todos estes são motivos legítimos, no 

entanto, os coaches competentes devem estar conscientes do potencial das suas próprias 

motivações que irão criar impacto no cliente. Precisam constantemente de se questionar: 

“Será que, da minha parte, esta prática é motivada pelo melhor interesse dos meus clientes 

ou há uma outra motivação?” 
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Um exemplo pode ser um “desejo de ser amado”. Se um cliente está num momento do 

processo de coaching em que precisa de feedback direto e honesto, o desejo do coach para 

ser apreciado pode impedi-lo de dar esse retorno, por medo de que o cliente possa vir a não 

gostar tanto dele. Ou, talvez, o coach esteja a encontrar dificuldades em construir rapport 

com um cliente ou a apoiar a agenda deste. A melhor coisa para o cliente pode ser o de 

encontrar um outro coach, mas o desejo do atual coach para ganhar dinheiro, ou para ser 

prestável, pode interferir com o apoio ao cliente no sentido de o fazer. Um coach 

competente questiona as suas próprias motivações e esforça-se para colocar sempre os 

interesses do cliente em primeiro lugar. 

 

Por fim, parte da aceitação de que o cliente tem as respostas, para os desafios da sua 

própria vida, é aceitar que você não tem essas respostas! Isso pode ser difícil quando veio 

de um campo onde a sua opinião é tida em alta consideração. Já esteve numa aula onde o 

professor faz uma pergunta para a qual já tem uma resposta na sua cabeça? O professor 

vai descartando uma boa resposta atrás de outra boa resposta até obter aquela que 

corresponde exatamente à que estava na sua cabeça. Além de ser desanimador para os 

alunos, cujas contribuições são desconsideradas, tudo o que estes realmente aprendem é 

como adivinhar o que o professor está a pensar! 

 

O coaching é mais do que escutar até que o cliente apresente uma solução com a qual 

concorda. O coach tem de genuinamente permitir que o cliente determine a sua própria 

"Estrela do Norte", que defina o seu próprio rumo e o ritmo da sua jornada. Chamamos a 

esta situação "estar confortável no não-saber", uma aceitação que o seu papel é o de apoiar 

o cliente a encontrar as suas próprias respostas e não a de ter as respostas na sua cabeça 

à espera que o cliente tropece nelas. 

 

Foco na Visão 

Os coaches recolhem e utilizam os dados sobre o cliente, a fim de acompanhar o seu 

crescimento. Estes dados podem ser recolhidos usando instrumentos de avaliação de estilo 

de aprendizagem, instrumentos de identificação de valores ou outras ferramentas; ou os 

dados podem ser recolhidos através da escuta atenta da narrativa do cliente, da sua própria 

história. No entanto, à medida que esta informação é recolhida, o coach precisa de estar 

muito atento ao que vai emergindo da história, para que possa ajudar o cliente a fazer 

conexões e a lembrá-lo dos seus objetivos mais amplos. 
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Parte do papel do coach é o de manter o "foco na visão" do cliente. Um coach ajuda o 

cliente a manter as suas ações alinhadas com os seus valores. Quando qualquer um de nós 

está preso aos detalhes das decisões do dia-a-dia, é difícil focarmo-nos no longo prazo, 

especialmente quando os tempos difíceis retiram toda a nossa energia emocional. O coach 

é um recurso inestimável para lembrar os clientes do(s) seu(s) maior(es) propósito(s), 

especialmente quando os tempos ficam difíceis.  

 

Muitas vezes, o crescimento de um cliente pode estar em áreas que não são óbvias para os 

outros, mas que são de importância vital para o cliente. O coach precisa de ter a perspicácia 

suficiente para ler as nuances subtis dos comportamentos e atitudes, a fim de ajudar o 

cliente a reconhece-los e celebrá-los. 

  

Apoiar um cliente nos detalhes da vida e ao mesmo tempo manter o foco na visão mais 

ampla requer agilidade mental do coach. Além de exibir a sensibilidade para as 

necessidades do cliente e de empatia para com este, é essencial para o coach manter uma 

atenção contínua para as informações que recebe do cliente. Um coach tem de saber qual 

das ferramentas do seu kit pode aplicar a cada momento, incluindo saber quando e como 

mostrar reconhecimento ao cliente para o ajudar a mantê-lo no caminho desejado. 

  

Quando os coaches usam o humor para incentivar o cliente, têm de garantir que este é 

sempre usado construtivamente e que o cliente responde de forma positiva. Os coaches 

têm que ter fortes competências de resolução de problemas para que possam apoiar os 

clientes, através de processos de resolução de problemas, quando estes se deparam com 

um obstáculo. Estes processos cognitivos estão todos a operar simultaneamente nas 

sessões de coaching e também nos momentos em que o coaches se preparam para as 

sessões ou refletem sobre estas. 

  

Feedback Eficaz 

O feedback pode abrir todo um conjunto de novas oportunidades para os indivíduos. O 

feedback eficaz cria uma espécie de consciência que faz a diferença na forma como se 

veem as coisas. Este proporciona introspeção, abre o pensamento e amplia a visão. O 

feedback é sempre neutro e objetivo. Este não contém julgamento ou opinião. 

 

Fornecer um bom feedback é um desafio para que o coach seja generoso com o cliente – 

deixando de lado quaisquer julgamentos, opiniões e até mesmo crenças sobre algo ou 
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alguém. Nós estamos a dar informações ao cliente sobre o que notámos, percebemos, ou 

que apanhamos a partir do que estava a dizer. O que vemos como coaches resulta da 

nossa perspetiva, que vem de "fora" da vida de alguém. Esta perspetiva dá-nos vantagem 

porque muitas vezes podemos ver o que os nossos clientes não são capazes de ver. Esta 

situação verifica-se, porque os clientes estão muitas vezes demasiado próximos do assunto 

em questão. Um erro comum que os  coaches muitas vezes cometem é dar opiniões em 

vez de feedback. Quando essa situação ocorre, o cliente perde poder e a relação coach-

cliente pode sofrer efeitos negativos. 

 

Para dar feedback, peça a permissão do cliente em primeiro lugar. Tente desta forma: 

"Posso partilhar o que eu estou a ouvir?" "Gostaria de ouvir uma perspetiva diferente?" 

"Posso partilhar consigo o que eu estou a perceber do que diz?" Em seguida, basta 

espelhar de volta ao cliente a maneira como viu ou ouviu algo. Por exemplo, um coach pode 

dizer a um cliente, "Eu noto que está realmente irritado, quer falar mais sobre esse 

assunto?" Desta forma não há julgamento sobre a emoção transmitida pelo cliente. Apenas 

está a ser transmitida uma perceção que o cliente pode avaliar emocionalmente, responder 

e seguir em frente. Uma opinião é apresentada mais desta forma: "Bem, deixe-me dizer-lhe 

o que penso sobre isso!" Ou "Eu penso que poderia ser melhor se..." O feedback facilita a 

tomada de consciência por parte do cliente e não serve para impor os pensamentos ou 

crenças do coach. 

  

O que se segue é um exemplo de feedback eficaz: 

 

Coach: "Tenho verificado que não está a devolver os formulários de coaching. Além disso, 

está a telefonar depois da hora marcada e tem demonstrado falta de compromisso para 

com a ação. Parece-me que este não é um bom momento para se envolver num processo 

de coaching." Muito simplesmente, o coach diz aquilo que observou e, em seguida, ouve a 

resposta do cliente para poder aprofundar. 

  

A escuta ativa é uma competência que permite ao coach ouvir as aspirações, desejos e 

possibilidades do cliente. Ao ouvir atentamente o cliente, um coach é capaz de espelhar de 

volta o que realmente está a ser dito. O cliente pode dizer uma coisa, mas na realidade quer 

dizer outra coisa. É para estas situações que o ouvido do coach está sintonizado, para 

escutar os verdadeiros desejos e vontades do cliente. Esta escuta requer a vontade de 
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entender o que está a ser dito, juntamente com o sentir da emoção que está a ser expressa 

pelo cliente. Quando ocorre, a escuta é plena e real. 

 

Por exemplo: 

Coach: "Não noto um alto nível de comprometimento na sua voz. Está a faltar-lhe alguma 

coisa? " 

Coach: "Parece-me bastante animado com essa situação, fale-me mais sobre ela."  

 

Tenha presente de que quando partilhamos um feedback com um cliente, mesmo que sem 

julgamento, pode-nos parecer que o nosso comentário foi totalmente ao lado. Se isso 

acontecer, é bom. Às vezes isso ajuda a fazer o cliente regressar ao caminho. Este pode 

dizer algo como: "Bem, realmente não vejo isso dessa forma. Em vez disso, penso que é 

mais assim..." Isto estimula o cliente a utilizar palavras que são mais verdadeiras para ele. 

Não se iniba de dar feedback por medo de estar errado. Às vezes precisamos de partilhar o 

que observamos, de modo a que o cliente pode pensar sobre esse assunto, e possa tomar 

medidas. Pode igualmente encontrar um cliente que ignora o seu feedback. Isso também é 

bom. Pode ainda ser importante partilhar com ele esse facto. Muitas vezes, estamos a 

plantar sementes que podem vir a germinar mais tarde. É preciso coragem para dar 

feedback e estar disposto a esperar pacientemente e ver como o comentário pode ter um 

efeito positivo no pensamento do cliente e na sua vida. 

 

Lembre-se, o cliente quer feedback do coach. O cliente entrou num relacionamento de 

coaching para conseguir alguma coisa e chegar a algum lugar! Espera feedback para ajuda-

lo a entra em ação, por esta razão dê-lhe feedback livre e generosamente. Naturalmente, o 

timing é importante. Assim, não se esqueça de escutar e saiba quando pedir permissão. 

  

Dar feedback útil requer prática e é assim que vai aprender da forma mais eficaz: com muita 

prática. Como qualquer nova competência, especialmente uma competência verbal, pode 

sentir ou parecer estranho à primeira vista. Seja consistente e vai ver que esta competência 

evolui para frases que se adequam a si. 

  

Os coaches que querem fornecer feedback eficaz aos seus clientes podem encontrar esse 

caminho através de mentores, colegas, coaches, situações de aprendizagem em grupo. 

Procure-os! Refira-os quando os ouve, de modo a obter mais do mesmo! Na 

experimentação do quão importante é a contribuição de um feedback para o seu próprio 
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desenvolvimento e crescimento - na vida e como coach – proporcionar-lhe-á ainda mais 

motivação para o fornecer aos seus clientes. 

 
Crescendo à Medida Que Vai Avançando 

À medida que vai avançando na sua aprendizagem com a ICA, vai encontrar muitas 

oportunidades para crescer e desenvolver-se como coach. Ao rever o Coach Training 

Syllabus, vai verificar que através das áreas-chave de aprendizagem (Key Learning Areas), 

irá focar-se em Conhecimentos e Competências de Coaching, em Desenvolvimento do 

Coaching e Prática e Supervisão. Os cursos e módulos dentro de cada área irão ajudá-lo/a 

a perceber e a desenvolver essas e outras Competências e Atributos de Coaching. A ICA 

oferece uma abordagem abrangente, com vários níveis de reforço concebidos para ajudá-

lo/a a crescer em consciência e na prática. 

 

Assim, na conclusão deste módulo, lembramos-lhe para estar atento ao que precisa para 

crescer e para obter o que necessita através dos seus estudos na ICA. Quanto mais 

autoconsciente estiver das suas necessidades, melhor para tomar medidas no sentido de 

reforçar, aprimorar ou desenvolver as Competências e Atributos de Coaching que melhoram 

a sua prática como coach. Use todos os recursos à sua disposição - o Fórum, os 

formadores, os outros alunos, o seu próprio coach, os módulos e as suas referências, os 

recursos, a investigação e os practicums - tudo para ser o melhor coach que pode ser e 

para melhor assistir os clientes que vai ter o privilégio de servir. 

 

 

Reflexão 

1 Que Competências e Atributos da sua vida, educação, ou experiência de trabalho, 

transporta consigo e que acredita serem importantes e úteis de aceder e de 

aprimorar em prol do coaching? 

2 Quais das Competências e Atributos do Coaching referidos neste módulo são forças 

suas? 

3 Quais destas Competências e Atributos vão requerer maior esforço da sua parte 

para os desenvolver e porquê? 

4 Quais das Competências e Atributos pensa que são específicos do coaching?  
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5 Concorda que todas as áreas podem ser desenvolvidas ao longo do tempo? Escolha 

uma ou duas áreas em que quer dar enfoque especial durante o próximo mês e uma 

ou duas estratégias que deseja empregar.  

6 Como se sente acerca de receber feedback? Que tipo de feedback tem tido maior 

efeito em si? Que tipo de feedback o incapacitou? 

7 Quais as áreas que fazem parte das forças do seu coach? 

8 Existem mais algumas competências e atributos de um coach que gostaria de 

referir? 

9 Como pode personalizar a sua experiência de aprendizagem na ICA para reforçar, 

aprimorar e desenvolver as competências e conhecimentos que necessita? 


