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Desafiando estudantes a aplicar seus conhecimentos
em uma competição de nível mundial
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O CFA Institute Research Challenge

O CFA Institute Research Challenge é uma iniciativa educacional que ocorre 
anualmente e visa promover as melhores práticas de valuation de ações 
para a próxima geração de analistas e investidores por meio do treinamento 
intensivo de estudantes em avaliação de empresas e habilidades de 
apresentação sob a orientação de mentores. O desafio consiste em analisar 
e escrever sobre uma empresa que possua ações negociadas em bolsa de 
valores, incluindo:  

 • Interação com a diretoria da empresa;

 • Envolvimento de um CFA Charterholder como mentor de cada equipe;

 • Produção de um relatório de análise do tipo initiation of coverage;

 • Apresentação do relatório.

Na competição de 2018-2019, 13ª edição mundial, participaram mais de 6.100 
estudantes distribuídos por mais de 1.150 universidades em 95 países. Na 
edição brasileira, tivemos a participação de 43 equipes e 194 estudantes, 
incluindo universidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito 
Santo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Bahia 
e Paraíba. Tivemos recorde de participação feminina, com 32 estudantes 
mulheres competindo nesta edição.

CFA Institute
Com mais de 150 mil membros localizados em 163 países, o CFA Institute é a 
maior associação internacional de profissionais de finanças e investimento. 
Sua missão mais abrangente é liderar a profissão de investimento em nível 
global, promovendo os mais altos padrões de ética, formação e excelência 
profissional visando o benefício da sociedade. 
O CFA Institute oferece ótimas oportunidades de acesso a um conteúdo 
educacional de alto nível, inclusive concedendo bolsas de estudos para o 
Programa CFA.

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 1.000 membros efetivos e 
atuantes no mercado, estamos representados em 11 estados e no Distrito 
Federal. Fazemos parte de uma rede de 150 CFA Societies localizadas 
em 74 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. 

Programa CFA
Estabelecido em 1963, o Programa CFA alia teoria de finanças, 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.
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