Guia do profissional

Certificações ANBIMA

Parabéns!
Você passou na prova de certificação da ANBIMA, principal
instituição certificadora dos mercados financeiro e de capitais
brasileiros. Agora você faz parte de um seleto grupo reconhecido
por seus conhecimentos, o que valorizará ainda mais a sua
trajetória profissional.
A certificação é sua e você deve cuidar dela, pois será bastante
importante durante a sua carreira. Para isso, tem algumas coisas
que você precisa saber. Veja a seguir.
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Direitos e deveres

1. Direitos e deveres
Fique ligado em tudo que você tem direito agora que passou na certificação - e também nas
suas obrigações ;)
Profissional certificado

Aprovado no exame e que trabalha
em uma instituição que segue o nosso
Código de Certificação

Profissional aprovado

Quem é

É aquele aprovado no exame, mas
que não trabalha em uma instituição
que segue o Código de Certificação

Direitos
Usar o selo da certificação em suas redes sociais, cartões de visita, currículos
e outros materiais. Para saber mais, clique aqui »
Escolher atualizar a sua certificação com
um curso oferecido pela instituição em que
trabalha ou pela ANBIMA

Atualizar a certificação com
curso online da ANBIMA
Deveres

Atualizar a sua certificação
a cada cinco anos

Atualizar a sua certificação a
cada três anos

Manter seus dados atualizados no site de Certificação
para que possamos falar com você sempre que preciso.

SAIBA +

O Código de Certificação é um documento que traz todas as diretrizes da certificação. Ele especifica as
normas que a instituição aderente deve seguir e os padrões de conduta esperados dos profissionais que
trabalham lá. Clique aqui para saber se sua empresa aderiu ao código!
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2. Validade
O tempo de validade da certificação começa a contar na data da prova: são cinco anos para os
profissionais certificados e três anos para os profissionais aprovados.
A validade pode mudar de acordo com a situação do profissional, mas nunca terá mais que
cinco anos de validade. Ou seja, se um profissional aprovado começar a trabalhar em uma
instituição aderente ao código, ele passa a ser certificado e a validade da qualificação se torna
de cinco anos a partir da data em que passou no exame.
Por exemplo: se você começa a trabalhar em um banco quando já tinha a sua
certificação há dois anos, ganha, automaticamente, mais três anos
de validade.
Da mesma forma, se um profissional certificado deixar de trabalhar em uma instituição
aderente, ele passa a ser um aprovado e a validade da certificação será de três anos a contar
da data de desligamento, respeitando o prazo máximo de cinco anos.
Por exemplo: se um profissional certificado é desligado de uma instituição
que segue o código após quatro anos de certificação, então a certificação
valerá por mais um ano.
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Lembre-se: a certificação é sua e te acompanhará durante toda sua trajetória profissional.
Você tem que ficar ligado na data de vencimento e em como fará para atualizá-la - é só ficar
de olho no site da Certificação.
Algumas instituições do mercado oferecem cursos internos de renovação e ajudam nesse
processo. Já se preferir fazer um dos nossos cursos, é preciso se inscrever pelo menos 15 dias
antes do vencimento da sua certificação.
O profissional certificado pode escolher entre um curso da empresa em que trabalha ou o
online da ANBIMA. Já o profissional aprovado precisa fazer, obrigatoriamente, o nosso curso.
Caso você tenha mais de uma certificação, não é preciso atualizar todas individualmente. Ao
renovar a CEA (Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA), renova a sua CPA-20
(Certificação Profissional ANBIMA - Série 20) e/ou CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA
- Série 10), caso as possua e elas estejam válidas. A mesma regra vale para a CPA-20 em
relação à CPA-10.

Ah, é importante lembrar que cada certificação terá uma data de vencimento específica,
sempre a partir do dia em que você foi aprovado. Renovar uma certificação não atualiza
outra que já esteja vencida.

Se você optar por fazer um curso de atualização da sua empresa, ela é que será a responsável
por atualizar o seu cadastro com a gente, informando a renovação.
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E a CGA?
Está em desenvolvimento um modelo de renovação para a CGA (Certificação de Gestores
ANBIMA). A atualização será lançada em breve – fique de olho no portal ANBIMA e nas
nossas redes sociais!
A certificação é perene para quem trabalha com gestão de recursos de terceiros.
Para quem não está exercendo essa atividade, são três anos de validade (pode contar a
partir da data de aprovação, caso nunca tenha trabalhado com gestão, ou a contar da data
de fim dessa atividade).

3. Outras certificações do mercado
CFA
Mais ampla certificação do mercado financeiro, a Chartered Financial Analyst é oferecida
pelo CFA Institute. Quem tem a CFA pode fazer uma prova específica, com conteúdo sobre o
mercado brasileiro, para obter a CGA. Saiba mais »

CFP
Planejadores financeiros podem ter um diferencial no currículo com uma qualificação
internacional: a certificação CFP (Certified Financial Planner), oferecida pela Planejar. Saiba
mais»

+ INFORMAÇÕES

Para saber mais sobre a certificação, clique aqui, entre em contato pelo e-mail certificacao@anbima.com.br
ou pelo telefone (11) 3471-5225.
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