BOLSAS DE ESTUDO
PROGRAMA CFA

Promovendo os mais altos padrões de ética e excelência
profissional por meio de oportunidades educacionais para
os atuais e futuros líderes da profissão de investimento.

Programa CFA
Estabelecido em 1963, o Programa CFA alia teoria acadêmica, prática de mercado
e padrões profissionais e éticos para oferecer uma base sólida de análise
avançada de investimentos e competências de gestão de carteiras do mundo
real. Completar o Programa CFA requer a aprovação em três níveis de exames
rigorosos, a comprovação de quatro anos de experiência profissional na área
de investimentos e o compromisso de se submeter a um código de ética estrito.
Aqueles que vencem esse desafio recebem o respeito duradouro de seus
colegas, empregadores e clientes em todo o mundo.

A certificação CFA – Chartered Financial Analyst
A certificação CFA, oferecida pelo CFA Institute, é uma credencial globalmente
reconhecida e um atestado de qualidade, experiência e ética do profissional
da área de finanças. Alcançar essa certificação demonstra um conhecimento
avançado em diversas áreas, incluindo mercados e produtos de renda fixa
e renda variável, analise de demonstrações financeiras, derivativos,
analise de investimentos e gestão de carteiras. No mundo, apenas 17%
das pessoas que se inscrevem no Programa CFA conseguem cumprir os
requisitos e obter a certificação.
Saiba mais sobre o Programa CFA visitando www.cfainstitute.org/cfaprogram.
Para receber a certificação CFA, cada candidato deve:
• Comprometer-se a seguir o Código de Ética e Padrões de Conduta
		 Profissional do CFA Institute (compromisso reiterado anualmente)
• Ser aprovado nos níveis I, II e III do Programa CFA
		 (não existe certificação parcial)
• Ter, no mínimo, 4 (quatro) anos de experiência professional qualificável
• Tornar-se um membro regular do CFA Institute e solicitar sua associação
		 a uma CFA Society
O programa de estudos para os três níveis é amplo e rigoroso e está
organizado em dez tópicos:
1. Ética e Padrões de Conduta Profissional
2. Métodos Quantitativos
3. Economia
4. Analise de Relatórios Financeiros
5. Finanças Corporativas
6. Renda Variável
7. Renda Fixa
8. Derivativos
9. Investimentos Alternativos
10. Gestão de Carteiras

Requisitos de Entrada no Programa CFA
Para se inscrever no Programa CFA e se registrar para o primeiro exame,
o candidato deve ter:
• Um passaporte internacional e, ainda, um dos seguintes itens:
		• Grau de bacharel (ou equivalente) ou estar cursando o último ano
			 de graduação; ou
		• Quatro anos de experiência profissional (não tem de ser
			 relacionada a investimentos); ou
		• Uma combinação de experiência profissional e educação que totalize
			 ao menos quatro anos.

Bolsas de Estudo para o Programa CFA
Todos os anos, o CFA Institute concede milhares de bolsas de estudos a participantes do Programa
CFA na forma de redução ou isenção das taxas de inscrição no programa e nos exames (Níveis I, II e III).
Em 2015, CFA Institute concedeu reduções nos custos de inscrição no Programa CFA a mais de 6 mil
candidatos em todo o mundo. As bolsas de estudo são divididas em dois principais subtipos: Access
Scholarships e Awareness Scholarships.

AWARENESS SCHOLARSHIPS
ACCESS
SCHOLARSHIPS
Matrícula
Registro no Exame
(Nível I, II ou III)
Elegibilidade*

UNIVERSITY
SCHOLARSHIPS

REGULATOR
SCHOLARSHIPS

MEDIA
SCHOLARSHIPS

TAXA
REGULAR

WOMEN’S
SCHOLARSHIPS

Isento

Isento

US$ 450

US$ 250

US$ 350

US$ 650 - 1,280

Candidatos que
necessitem de
apoio financeiro

Solicitação

Março a
Setembro

Utilização

Ano posterior

Professores,
adiministradores
e estudantes de
instituições do
CFA Program Partner
ou do University
Recognition Program

Colaboradores de
órgãos supervisores
ou reguladores
da área de gestão
de investimentos

Colaboradores
de empresas de mídia
que sejam provedores
de notícias, dados e
educação na área
de finanças

Mulheres que
não sejam
elegíveis às
demais bolsas

Até o início de fevereiro, para utilização no exame de junho
Até o início de setembro, para utilização no exame de dezembro
Mesmo Ano

Níveis do Exame

Todos os níveis
*Os critérios detalhados de elegibilidade podem ser encontrados em www.cfainstitute.org/scholarships.

Certificação CFA: qualificação para as melhores posições no mercado financeiro

CARGOS/FUNÇÕES NO BRASIL

24,8% Gestão de carteiras

6,7% Consultor financeiro
6,4% Operador de mercado

CARGOS/FUNÇÕES NO MUNDO

30,0% Outras funções

5,1% Analista de banco
de investimento
5,0% Analista financeiro

22,0% Gestão de carteiras

4,5% Chief Executive
15,0% Analista de pesquisa

4,5% Gestão de risco
24,8% Analista de pesquisa

4,0% Relationship Manager
3,3% Consultor
10,9% Outras funções

5,0% Consultor financeiro
5,0% Relationship Manager
5,0% Analista financeiro
5,0% Gestão de Risco

7,0% Chief Executive

6,0% Consultor

PRINCIPAIS EMPREGADORES NO BRASIL

PRINCIPAIS EMPREGADORES NO MUNDO

Banco Bradesco 			 Credit Suisse
Banco Santander			HSBC
Bank of America Merrill Lynch		 Itaú Unibanco
BTG Pactual			 JGP Global Gestão de Recursos Ltda.
Citigroup 			 JP Morgan Chase

Bank of America Merrill Lynch
Citigroup		
Credit Suisse
Deutsche Bank
HSBC 			

JP Morgan Chase
Morgan Stanley Smith Barney
RBC
UBS
Wells Fargo

CFA Institute
Com mais de 135 mil membros localizados em 150 países e territórios,
o CFA Institute é a maior associação global de profissionais de finanças
e investimento. Sua missão mais abrangente é promover mercados e
serviços éticos e confiáveis na área de finanças e investimentos, assim
como incentivar a educação continuada de profissionais de investimento
e outros participantes do mercado.
Por meio da concessão de bolsas de estudos para o Programa CFA,
o CFA Institute oferece ótimas oportunidades de acesso a um conteúdo
educacional de excelência. São mais de 6.000 bolsas anualmente, por meio
das quais o CFA Institute oferece auxílio financeiro para aqueles que não
podem pagar o valor integral das inscrições e para profissionais com base
em seus méritos e responsabilidades no mercado. Assim, o CFA Institute
dissemina conhecimento e permite que profissionais fiquem cada vez
mais próximos de obter uma certificação de reconhecimento global.

CFA Society Brazil
A CFA Society Brazil é a associação que reúne os detentores da certificação
CFA em todo o território nacional. Com mais de 800 membros efetivos e
atuantes no mercado, estamos representados em 9 estados e no Distrito
Federal. Fazemos parte de uma rede de 145 CFA Societies localizadas em
70 países de todos os continentes. Nossa missão é contribuir para o
desenvolvimento da profissão de finanças no Brasil, difundindo os mais
altos padrões de ética, conhecimento e excelência profissional, bem
como divulgando a certificação CFA no Brasil.
PARA MAIS INFORMAÇÕES,
ACESSE:

www.cfainstitute.org
www.cfasociety.org.br

Bolsas de Estudo para o Programa CFA: contribuindo para a promoção dos
mais altos padrões de ética, educação e excelência profissional junto aos
atuais e futuros profissionais de investimentos.

