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RESUMO 

 

Introdução: O mercado está cada vez mais competitivo e para acompanhá-lo é necessário 

que as pessoas se capacitem e desenvolvam competências para almejar novos cargos e 

segurança na carreira profissional. Por outro lado, as instituições financeiras visam aumentar a 

versatilidade e complexidade quanto à disposição de produtos e serviços com o intuito de 

aumentar a lucratividade. Seguindo essa tendência, a gestão bancária tem a necessidade de 

atualizar seus métodos de avaliação de desempenho. Logo, as certificações bancárias 

capacitam os empregados para comercializarem produtos de crédito, seguros e até mesmo 

produtos de investimentos, portanto, os empregados devem acompanhar as atualizações 

bancárias para manterem a capacitação para atuação no ambiente financeiro. Objetivo: O 

estudo objetivou fundamentar a importância das certificações bancárias para a carreira 

profissional no mercado financeiro. Metodologia: A metodologia utilizada foi pesquisa 

bibliográfica, na qual foram selecionados artigos e publicações online, teses, dissertações e 

livros, localizados por meio do Google Acadêmico, SciELO e sites de órgãos responsáveis 

pela certificação. Considerações Finais: As certificações bancárias servem como um selo de 

qualidade imprescindível para quem deseja atuar na área financeira. Em diversos cargos de 

instituições financeiras as certificações são consideradas obrigatórias. Esses certificados do 

mercado financeiro vêm ganhando mais força no Brasil. No segmento bancário há uma 

realidade particular em quesitos relacionados a outros cenários, pois se trata de um segmento 

de extrema cobrança, estritamente orientada a resultados e metas. Diversos profissionais 

visam carreiras bancárias sem ter noção da realidade que os aguarda, e assim, não fazem o 

aprimoramento de competências profissionais necessárias, acabando por ter um grande 
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choque, resultando em insatisfação, estresse, depressão, entre outros problemas maiores, 

acarretando, muitas vezes, ao encerramento precoce da trajetória, sendo obrigados a 

mudanças de emprego. A certificação CPA-10 é obrigatória no setor bancário, por ser o 

conhecimento básico para desenvolver as atividades do setor, podendo atuar na gerência de 

agência, de relacionamentos, de negócios, produtos ou comercial. As demais certificações não 

são obrigatórias, entretanto são muito importantes para a carreira profissional, uma vez que 

quanto mais avançado for o nível de certificação, mais alto poderá ser o nível de cargo 

desempenhado. Conclui-se que as certificações são importantes para o desenvolvimento da 

carreira bancária, uma vez que elas oferecem o conhecimento necessário para realização das 

atividades do setor.  
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