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À medida que as empresas avaliam quais foram as lições da crise financeira mundial e buscam 
meios de se proteger dos efeitos de um novo choque, cresce a demanda por administradores 
de risco - profissionais que analisam o risco de várias transações, de investimentos em notas 
do Tesouro americano a swaps de crédito, e recomendam seguir ou não adiante. 
 
Como a profissão está no centro das atenções, várias associações setoriais querem emitir a 
certificação padrão para a área, que o Birô de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos 
acredita deve crescer nos próximos anos, em parte devido à complexidade crescente das 
transações financeiras. 
 
Embora não seja necessária nenhuma certificação para praticar a administração de risco - e 
muitas empresas não a exigem -, houve um salto no número de pessoas que se inscrevem nos 
exames de certificação. 
 
"É preciso ter habilidade prática.[Obter a certificação] é uma maneira de se familiarizar com os 
conceitos", diz Gideon Pell, diretor de administração de risco da New York Life Insurance Co. 
 
A Associação Mundial de Profissionais de Administração de Risco, Garp na sigla em inglês, e a 
Associação Internacional de Profissionais de Administração de Risco - esta criada por ex-
diretores voluntários da primeira - oferecem exames de certificação. 
 
Um gestor de risco experiente pode obter a certificação com alguns meses de estudo, mas 
pode demorar mais de um ano para os novatos na área. Os testes demandam a capacidade de 
compreender os mercados financeiros, a base matemática da gestão de risco, as atuais 
técnicas de administração de risco e ética comportamental, dizem especialistas. 
 
Dois outros grupos, a Sociedade de Administração de Risco e Seguros e a Sociedade de 
Atuários, também oferecem certificações para gestores de risco, menos focadas em risco 
financeiro que as duas citadas. 
 
O administrador de risco Dave Ingram, que tem as duas certificações, assim como da 
Sociedade de Atuários, diz que elas o ajudaram a convencer potenciais clientes sobre o seu 
conhecimento da área, conquistar novos contratos e desempenhar seu trabalho num nível 
mais alto. 
 
Ingram, diretor da Willis Re, uma divisão da seguradora multinacional Willis Group, diz que 
ainda há momentos em que ele tem de assegurar sua competência a clientes com quem ainda 
não trabalhou. "As certificações ajudam muito nesse caso", diz ele. 
 
Uma certificação também pode ser um adendo poderoso ao currículo.Richard Meyers, diretor-
presidente da Richard Meyers & Associates Inc., uma firma de administração de risco e de 
caça-talentos do Estado de Nova Jersey, diz que as certificações podem fazer diferença na 
hora de se conseguir ou não um emprego. 
 
"Elas refletem até que ponto o profissional está comprometido com a função", diz Meyers. 
"Como um profissional de colocação de executivos, estou sempre de olho em pessoas que têm 
as credenciais no currículo", acrescenta. 
 
Quando chega o momento de decidir qual certificação obter, fatores como custo, conveniência 
e opinião do empregador podem ser mais importantes que o grau de estudo exigido. Isso 
principalmente porque as duas principais certificações são praticamente idênticas, diz Meyers. 
 
Em alguns casos, as empresas oferecem ricos incentivos e recompensas para quem obtém as 
certificações. A BDO International Ltd., uma firma internacional de contabilidade e tributação 
com mais de 2.700 empregados, tem um programa que ajuda a financiar as taxas e os cursos 
das certificações - que podem consumir até US$ 2.530 quando há cursos envolvidos. 



 
A empresa também tem um programa "flex" que permite aos empregados ajustar o 
expediente quando estiverem estudando para os exames, diz Jennifer Salzman, diretora-
gerente da divisão de consultoria de risco da BDO. "Levamos sim em conta [as certificações] 
quando contratamos e realizamos avaliações de desempenho", diz Salzman 
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