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Nada como a experiência. Depois de aprovar apenas um terço dos inscritos para sua primeira 
prova de certificação qualificada, no fim do ano passado, a Associação Nacional dos Bancos de 
Investimento (Anbid) está reformulando o teste. Marcada para o dia 25 de maio, a nova prova 
terá menos questões e a bibliografia será substituída por temas, descritos em um programa 
detalhado. A certificação qualificada é destinada aos profissionais da área de investimento que 
trabalham com grandes clientes, aqueles que têm mais de R$ 250 mil para aplicar.  
 
As mudanças mostram que a Anbid fez o seu "mea culpa", embora muitos profissionais 
qualificados de "private bankings" tenham admitido que não se preparam o suficiente para o 
teste, por considerarem que a prática do dia-a-dia seria suficiente.  
 
Mais importante que as mudanças, porém, foi a experiência que a Anbid adquiriu no processo 
para dar o pontapé em outra certificação, a básica, voltada para os profissionais que vendem 
produtos de investimento nas 17 mil agências bancárias de todo o país. Segundo Luiz Maia, 
presidente da Comissão de Certificação Básica da Anbid, a estimativa é de que a certificação 
básica vai atingir nada menos que 80 mil bancários. A partir deste ano, as instituições financeiras 
terão de certificar 25% de seus funcionários a cada ano. Isto quer dizer que, até 2006, todos os 
profissionais terão de ser certificados. O objetivo é evitar que funcionários de bancos vendam gato 
por lebre por falta de informações ou por não entender o produto.  
 
A medida que vai levar o gerente de volta ao banco da escola foi definida em uma resolução do 
Conselho Monetário Nacional (CMN), no fim do ano passado. E a Anbid já definiu que a primeira 
prova da certificação básica acontecerá no segundo semestre. "Fechamos uma parceria com a 
Febraban, na qual a federação entra com um programa de treinamento, e a Anbid, com o selo", 
diz Luiz Maia, ressaltando que a parceria permite reduzir custos e trabalhar de "forma exaustiva" 
o conteúdo do programa. Na Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), a informação é de que 
a entidade tem interesse na certificação, mas que o assunto ainda está sendo tratado de forma 
preliminar.  
 
Embora a Anbid esteja chamando para si a responsabilidade certificar os bancários, há uma 
disputa entre algumas instituições, como a Ancor (Associação Nacional das Corretoras) e a 
Andima (Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto), sobre quem tem a primazia do 
selo de certificação. E o debate pode esquentar, já que um grande banco de varejo está 
estudando a possibilidade de ele mesmo fazer a certificação de seus funcionários.  
 
Além disso, as entidades têm uma visão conceitual diferente do processo de certificação. Em 
entrevista recente, por exemplo, o vice-presidente da Andima, Alfredo Neves Penteado Moraes, 
defendeu que a certificação se restringisse a profissionais que atendem um público qualificado e 
que os bancários que distribuem produtos mais simples, como fundos DI, deveriam apenas fazer 
um treinamento. Para ele, a certificação em massa poderia gerar uma indústria de cursos e 
provas. Para Alfredo Setúbal, vice-presidente da Anbid, a certificação de todos os que vendem 
produtos de investimento e têm contato com o público vai melhorar o atendimento dos bancos.  
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