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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho constitui-se na Tese apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Dou-

ro - UTAD, como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em Gestão. Tem como 

objeto de estudo o processo de avaliação de conhecimentos denominado Certificação Profis-

sional. Neste caso examinou-se o processo de certificação de conhecimentos em investimen-

tos, obrigatório por determinação legal para os profissionais que trabalham com produtos de 

investimentos nas instituições que compõem o Sistema Financeiro Brasileiro. 

 

A investigação ancorou-se em questões que permitissem responder quais os impactos da certi-

ficação profissional em investimentos nos subsistemas de gestão de pessoas das organizações 

componentes do Sistema Financeiro Brasileiro. Buscou-se identificar quais os efeitos do pro-

cesso de certificação em investimentos são reconhecidos pelos profissionais certificados. A-

lém disso, a investigação esteve voltada para a aferição da possibilidade de vínculos entre o 

processo de certificação e as estratégias da organização, averiguando a possibilidade de con-

tribuição dessa ferramenta para o alinhamento estratégico da área de gestão de pessoas. 

 

A ferramenta estudada e ora apresentada, ancora-se conceitualmente nas abordagens de gestão 

estratégica de pessoas, buscando elementos de conexão nas linhas de gestão de pessoas por 

competências e gestão do conhecimento. O reconhecimento fornecido pela certificação atesta 

um conhecimento, um dos elementos da competência. Esse mesmo conhecimento está a exigir 

nas organizações modelagens que permitam o seu gerenciamento e impacta os processos de 

aprendizagem organizacional, pois se alimenta de processos de disseminação de conhecimen-

tos o que permite a ancoragem na abordagem de gestão do conhecimento. Nesta mesma linha 

ainda são testados elementos presentes no contexto das organizações e que se encontram des-

critos no conceito do Ba. 
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A investigação permitiu traçar um perfil do profissional certificado em investimentos e atuan-

do no Sistema Financeiro Brasileiro-SFB, suas motivações sua forma de encarar e conviver 

com a certificação. Ao mesmo tempo tem-se um retrato, sob a ótica dos profissionais certifi-

cados acerca dos impactos desse processo nos subsistemas de gestão de pessoas nas organiza-

ções e com as estratégias da organização. O vínculo com a realidade de trabalho, premissa 

essencial para um processo de certificação foi aferido por meio da avaliação da relação entre 

os conteúdos utilizados na construção das provas e os conhecimentos julgados relevantes para 

a organização e para as atividades dos profissionais. 

 

Palavras chave: certificação profissional, certificação de conhecimentos, gestão de pessoas, 

gestão do conhecimento, gestão por competências e educação corporativa. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work constitutes the thesis presented to the University of Tras-os-Montes and Alto Dou-

ro - UTAD as partial requirement for the degree of Doctor of Management. Its object of study 

the process of evaluation of knowledge called Professional Certification. In this case, it exam-

ined the process of certification of knowledge in investments, required by legal determination 

for professionals who work with investment products in the institutions that make up the Bra-

zilian Financial System. 

 

The research anchored in issues that allow answer the impacts of professional certification in 

investments in people management subsystems of the component organizations of the Brazili-

an Financial System. We sought to identify the effects of the certification process investments 

are recognized by certified professionals. In addition, research has focused on the assessment 

of the possibility of links between the certification process and the organization's strategies, 

verifying the possibility of contribution of this tool for the strategic alignment of personnel 

management area. 

 

The study presented here and tool, is anchored conceptually in strategic management ap-

proaches of people seeking connection elements on the lines of people management compe-

tency and knowledge management. The recognition provided by certification attests 

knowledge, one of the competence elements. This same knowledge is required in modeling 

organizations to enable their management and organizational influences the learning process 

because it feeds on knowledge dissemination process, which allows anchoring in knowledge 

management approach. Along the same lines are also tested elements present in the context of 

organizations. They compose concept Ba. 
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The investigation allowed us to outline a profile of the professional certificate in investment 

and operating in the Brazilian Financial System-SFB, their motivations their way of thinking 

and get along with the certification. At the same time has a picture, from the perspective of 

certified professionals about the impact of this process on people management subsystems in 

organizations and with the organization's strategies. The link with the reality of work, an es-

sential premise for a certification process was measured by assessing the relationship between 

the contents used in the construction of the evidence and the relevant knowledge judged for 

the organization and activities of professionals. 

 

Keywords: professional certification, knowledge, people management, knowledge manage-

ment and competency management. 
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RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo constituye la tesis presentada en la Universidad de Tras-os-Montes y Alto Douro 

- UTAD como requisito parcial para el grado de Doctor en Administración. Su objeto de estu-

dio es el proceso de evaluación de los conocimientos llamado Certificación Profesional. En 

este caso se examinó el proceso de certificación de los conocimientos en las inversiones, re-

querido por determinación legal para los profesionales que trabajan con productos de inver-

sión en las instituciones que conforman el Sistema Financiero Brasileño. 

 

La investigación estuve anclada en torno a temas que permitan responder cuales son los im-

pactos de la certificación profesional en las inversiones en los subsistemas de gestión de per-

sonas de las organizaciones que componen el sistema financiero brasileño. Hemos tratado de 

identificar los efectos de las inversiones en proceso de certificación que son reconocidos por 

profesionales certificados. Además, la investigación se ha centrado en la averiguación de la 

posibilidad de existencia de vínculos entre el proceso de certificación y las estrategias de la 

organización, verificando la posibilidad de aportación de esta herramienta para la alineación 

estratégica del área de gestión de personal. 

 

La herramienta estudiada y aquí presentada, está anclado conceptualmente en los enfoques de 

gestión estratégica de personas, que buscan elementos de conexión en las líneas de la compe-

tencia de gestión de personas y gestión del conocimiento. El reconocimiento previsto por la 

certificación atestigua el conocimiento, uno de los elementos de competencia. Se requiere este 

mismo conocimiento en las organizaciones para los modelados de gestión del proceso de 

aprendizaje organizacional, ya que se alimenta del proceso de difusión del conocimiento, lo 

que permite el anclaje en el enfoque de la gestión del conocimiento. En el mismo sentido 

también se conprueban los elementos presentes en el contexto de las organizaciones y se des-

criben en el concepto del Ba. 
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La investigación permitió delinear un perfil de la identidad del profesional certificado en in-

versiones y trabajando en el sistema financiero brasileño-SFB, sus motivaciones, su forma de 

pensar y llevarse bien con la certificación. Al mismo tiempo tiene una imagen, desde la pers-

pectiva de los profesionales certificados, de los impactos de este proceso en los subsistemas 

de gestión de personas en las organizaciones y con las estrategias de la organización. El 

vínculo con la realidad del trabajo, una premisa esencial para un proceso de certificación, se 

midió mediante la evaluación de la relación entre los contenidos utilizados en la construcción 

de las pruebas y el conocimiento juzgado relevante para la organización y las actividades de 

los profesionales. 

 

Palabras clave: certificación profesional, conocimiento, gestión de personas, gestión del cono-

cimiento y gestión de competencias. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O presente relato retrata a pesquisa projetada para embasar tese de Doutoramento em Gestão. 

O tema investigado é o processo denominado Certificação Profissional. Constitui-se ele em 

um reconhecimento dos saberes, competências ou habilidades possuídos por um profissional, 

um trabalhador, sem importar a origem ou a forma pela qual ele os adquiriu. Reveste-se o 

tema de importância cada vez maior considerando que os processos de aprendizagem, a cada 

dia com maior intensidade, acontecem em todos os momentos e instâncias da vida dos indiví-

duos e, especialmente no mundo do trabalho. Já não é só a escola que propicia o desenvolvi-

mento das pessoas. 

 

Como tratamos de profissionais e do mundo das organizações, a revisão da literatura abarca as 

abordagens administrativas contemporâneas para dar suporte ao modelo conceitual de investi-

gação. Assim, o referencial teórico apresenta a abordagem Gestão de Pessoas sob o enfoque 

estratégico, que se expressa pelas abordagens de Gestão de Pessoas por Competências e Ges-

tão do Conhecimento, para analisar e avaliar uma ferramenta de que é o tema objeto de pes-

quisa, a Certificação Profissional. 

 

Nas organizações, o conhecimento avaliado e reconhecido pelo processo da Certificação Pro-

fissional, normalmente é apresentado entre os processos de treinamento e desenvolvimento, 

em alguns casos sob o manto da educação corporativa. Aqui também incluímos as ideias de 

aprendizagem organizacional, pois os processos de desenvolvimento individuais se refletem 

nos processos de desenvolvimento coletivos e impactam os resultados econômicos, financei-

ros, sociais e ambientais das organizações onde ocorrem. 

 

O processo estudado sob a configuração de Certificação de Conhecimentos em Investimentos 

constitui-se em uma certificação de conhecimentos, um dos elementos da competência e tam-

bém objeto da abordagem administrativa Gestão do Conhecimento, aqui apresentada com 
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seus principais fundamentos, considerando que complementa, neste caso, as ideias da aborda-

gem administrativa inicialmente citada. 

 

No Brasil, o Conselho Monetário Nacional-CMN, por meio da Resolução n. 2.838, de 

30.05.2001, alterada pela Resolução 3.057, de 19.12.2002 e da Resolução 3.158, de 

17.12.2003, sucessora da Resolução 3.057, estabeleceu que as instituições financeiras e de-

mais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil-Bacen deviam adotar 

providências para que os funcionários responsáveis pelas atividades de distribuição e media-

ção de títulos, valores mobiliários e derivativos, fossem considerados aptos em exame de cer-

tificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica. 

 

Os dispositivos legais determinaram ainda que, a partir de 01.01.2008, somente poderiam 

exercer as funções relacionadas às atividades por eles normatizadas, aqueles profissionais que 

fossem considerados aptos no processo de certificação. Significa que, a partir de 2008, apenas 

profissionais certificados em investimentos, nomenclatura pela qual passou a ser reconhecido 

esse processo, estão a exercer atividades relacionadas a produtos de investimentos, em todo o 

Sistema Financeiro Brasileiro-SFB. 

 

Considerando que existem profissionais certificados, em razão dessa obrigatoriedade legal, 

desde 2002, existe um grupamento de trabalhadores no Brasil, para os quais a certificação 

existe há mais de uma década, tempo suficiente para promover alterações nos processos das 

organizações e na vida profissional dos certificados. Investigar quais são essas alterações, 

configura-se aqui como justificativa ou razão para a escolha do tema. Há impactos motivacio-

nais a serem aferidos em relação aos trabalhadores, bem como aspectos relativos à empregabi-

lidade, como também em relação à remuneração. Em razão disso verifica-se que ocorre dis-

pêndio de recursos pessoais, financeiros e econômicos. 

 

A análise do processo de certificação profissional utilizado no Brasil, sob a denominação de 

Certificação de Conhecimentos em Investimentos e impactando todas as organizações do Sis-

tema Financeiro Nacional, também permite avaliar a possibilidade de utilizar a certificação 

como ferramenta gerencial. A análise foi projetada sob a ótica das abordagens de competên-
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cias, de gestão do conhecimento impactando o subsistema de educação corporativa, o que 

significa pensar o processo de certificação como ferramenta gerencial para a gestão de pesso-

as sob o enfoque estratégico. 

 

A Figura 1 apresenta a configuração utilizada neste trabalho para fundamentar a pesquisa rea-

lizada. Os referenciais teóricos utilizados foram combinados para fornecer a base teórica que 

permite fundamentar e ancorar uma prática de gestão de pessoas voltada para os resultados da 

organização. 

 

 

Figura 1: Base Teórica para uma Prática em Gestão de Pessoas 

Fonte: produção própria. 

 

Objetiva-se analisar e avaliar os impactos de uma prática de gestão de pessoas, a certificação 

profissional, a partir das ideias contidas nas abordagens administrativas indicadas, o que dá 

justificativa ao título do projeto. 
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O objeto da pesquisa, portanto, é o processo denominado de Certificação Profissional, hoje 

utilizada nas organizações como forma de reconhecimento das competências que o trabalha-

dor detém, independentemente da forma como as tenha adquirido. O recorte desta realidade, 

utilizado nesta investigação, é a certificação profissional de conhecimentos, denominada Cer-

tificação de Conhecimentos em Investimentos, aplicável a profissionais que trabalhem com 

produtos de investimento, em todo o Sistema Financeiro Brasileiro. 

 

A pergunta de partida, que move a investigação é: Quais os impactos da certificação profis-

sional em investimentos nos subsistemas de gestão de pessoas das organizações componentes 

do Sistema Financeiro Brasileiro, reconhecidos pelos profissionais certificados? 

 

Busca-se identificar quais os efeitos do processo de certificação em investimentos são reco-

nhecidos pelos profissionais certificados. Não há nenhuma pesquisa que tenha se ocupado 

deste tema, sob esta ótica, especificamente em relação a este processo de certificação. A insti-

tuição certificadora promove pesquisas institucionais focadas na verificação da qualidade do 

processo de certificação e da imagem desse processo junto aos clientes, gestores e emprega-

dos das instituições financeiras. Uma dessas pesquisas foi aqui considerada na contextualiza-

ção do tema. 

 

A literatura sobre o tema apresenta raras investigações em relação às certificações, seja de 

competências ou de conhecimentos, no Brasil e no mundo, conforme atesta a revisão efetua-

da. Mesmo reconhecendo o impacto nos subsistemas de gestão das organizações, pouco se 

tem aferido acerca do uso que dela se pode fazer enquanto ferramenta de gestão. Desde logo 

se reconhece os impactos nos processos de capacitação, no entanto, outros subsistemas tam-

bém podem ser afetados. Enquanto ferramenta de capacitação pode contribuir para o desen-

volvimento de competências (Boyatzis, 1982). Já, por exemplo, em relação ao subsistema de 

recrutamento e seleção, pode contribuir para tornar o processo mais criterioso porque emba-

sado em aferição reconhecida e respeitada. 

 

Os objetivos de investigação estão vinculados às práticas de gestão de pessoas vinculada às 

competências e ao conhecimento necessário para o exercício de função profissional para a 
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qual se exige a denominada Certificação Profissional de Conhecimentos em Investimentos. O 

objetivo maior consiste na análise desse processo para obter as respostas que permitam con-

firmar ou refutar as hipóteses formuladas. 

 

O objetivo geral consiste em averiguar, sob a ótica dos profissionais certificados, os efeitos do 

processo de certificação profissional nos subsistemas de gestão de pessoas das organizações 

componentes do Sistema Financeiro Brasileiro, promovida sob a denominação de Certificação 

de Conhecimentos em Investimentos, e a qual se submetem, obrigatoriamente, todos os em-

pregados das instituições financeiras brasileiras que trabalham com produtos de investimento. 

 

As respostas que se busca obter são relevantes, pois podem fornecer aos gestores das organi-

zações maior segurança no uso de uma ferramenta reconhecida como eficaz pelos administra-

dos, o que pode contribuir para maximizar os efeitos por ela alcançados. Por outro lado, po-

dem contribuir com o desenvolvimento teórico da gestão de pessoas, na medida em, entre 

outros aspectos, a pesquisa visa traduzir o pensamento dos administrados, uma ótica pouco 

explorada, apesar da ênfase nos processos decisórios participativos ou compartilhados reco-

nhecidos pela literatura (Maximiano, 2004). 

 

A certificação objeto deste estudo decorre de dispositivo legal emitido pela autoridade brasi-

leira, Conselho Monetário Nacional-CMN, cuja atribuição principal consiste em regulamentar 

o funcionamento das instituições financeiras brasileiras. A preocupação maior da autoridade 

brasileira, ao impor o processo de certificação, estava em promover a capacitação dos empre-

gados das instituições financeiras, pois com o aprimoramento dos profissionais visava-se al-

cançar o objetivo maior: propiciar melhorias no atendimento dos investidores e com isso 

promover o desenvolvimento desse mercado. 

 

Os objetivos específicos que nortearam a presente investigação, decorrentes do objetivo geral 

acima indicado são os seguintes: 

1. Verificar a contribuição da Certificação Profissional em Investimentos para a me-

lhoria da qualidade do atendimento; 
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2. Analisar o efeito da Certificação Profissional em Investimentos sobre a imagem 

do profissional certificado; 

3. Averiguar a natureza dos conhecimentos testados nas provas de Certificação Pro-

fissional em Investimentos; 

4. Avaliar o impacto do processo de certificação profissional sobre a variável remu-

neração dos profissionais certificados; 

5. Avaliar a influência do processo de certificação profissional sobre a variável tem-

po para a ascensão profissional mais rápida dos profissionais certificados; 

6. Analisar o grau de importância que os profissionais certificados reconhecem à 

Certificação Profissional em Investimentos em relação a gestão de pessoas nas or-

ganizações no segmento financeiro no brasileiro. 

 

Para atender aos objetivos traçados foi realizada a revisão da literatura acerca dos temas em-

basadores indicados. Uma síntese dessas ideias está apresentada no primeiro capítulo deste 

relato. Foram recolhidos na literatura técnica especializada elementos relativos às abordagens 

administrativas Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão do Conhecimento e Gestão por Compe-

tências. Ainda neste capítulo estão apresentadas as principais ideias sobre a utilização da Cer-

tificação Profissional, especialmente a Certificação de Conhecimentos em Investimentos no 

Sistema Financeiro Brasileiro. 

 

O segundo capítulo do presente relato está dedicado à descrição da metodologia utilizada na 

investigação. Ela foi construída a partir dos referenciais teóricos encontrados na revisão da 

literatura. Constitui-se em uma pesquisa quantitativa. As hipóteses construídas foram testadas 

frente a dados recolhidos por questionários aplicados aos profissionais certificados. As variá-

veis indicadas pelos objetivos de pesquisa embasaram a construção do questionário. 

 

Os resultados da investigação estão descritos no capítulo terceiro do presente relato sob o títu-

lo de usos da certificação profissional em investimentos no Brasil. Os dados recolhidos e 

compilados são analisados em relação às hipóteses construídas. A análise permite apresentar 

um perfil do profissional de investimentos no Brasil e sua inserção na organização de traba-

lho. 
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Neste terceiro capítulo destacam-se os tópicos relativos aos contextos social, ambiental, orga-

nizacional e econômico de trabalho e também, os tópicos que atendem aos objetivos da inves-

tigação: a utilização das certificações nas organizações, as razões dos profissionais para a cer-

tificação, os impactos da certificação nos processos das organizações, os impactos da certifi-

cação na vida dos profissionais, o vínculo dos conhecimentos com a realidade de trabalho nas 

organizações e o impacto da certificação na imagem do profissional. 

 

Ainda neste terceiro capítulo são apresentadas as análises estatísticas realizadas com os dados 

coletados. São utilizadas técnicas de análise descritiva univariada, que permitem a apresenta-

ção dos dados compilados e técnicas de análise descritiva bivariada. Estas foram utilizadas na 

aferição de construtos latentes fornecendo elementos para a discussão das informações coleta-

das por meio da aferição das variáveis que subsidiaram a construção do questionário. O capí-

tulo se encerra com a discussão dos resultados apresentados. 

 

O capítulo seguinte dedica-se às conclusões. Os aspectos fundamentais contidos na pergunta 

de partida estão destacados em itens que versam sobre os impactos da certificação nos proces-

sos e no contexto das organizações permitindo uma síntese das investigações. Estes dois as-

pectos conduzem à apresentação da Certificação de Conhecimentos em Investimentos, com o 

reconhecimento de que se trata de uma ferramenta de gestão de pessoas sob o enfoque atuali-

zado e moderno de gestão estratégica de pessoas, onde se podem identificar as respectivas 

abordagens embasadoras. 

 

Destacam-se ainda, neste último capítulo, as contribuições da investigação ora relatada para a 

ciência da gestão, bem como para o mundo das organizações, além do reconhecimento dos 

limites ou contornos do universo estudado, o que permite também, indicar sugestões para fu-

turas pesquisas sobre a temática da Certificação Profissional. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1. Certificação Profissional 

 

 

A certificação profissional em estudo classifica-se como Certificação de Pessoas, procedimen-

to em que uma terceira parte atesta que a pessoa possui determinadas competências, habilida-

des ou conhecimentos, independentemente da forma como os tenha adquirido. É, portanto, um 

procedimento único que compartilha o nome com outros processos diversos como, por exem-

plo: certificação de processos - ISO e outros programas de qualidade total, certificação de 

produtos e serviços - atendimento a requisitos de qualidade, avaliado por organismos específi-

cos, como o Inmetro no Brasil (Alexim & Brígido, 2002, p. 21). 

 

A certificação profissional visa a orientação dos programas de formação profissional e aí se 

encontra a sua ligação com a Educação Corporativa. Nessa mesma linha identifica-se a sua 

relação com as estratégias de negociação, a definição de normas de segurança e desempenho 

no trabalho e o exercício da cidadania, o que lhe dá o vínculo com a gestão estratégica de pes-

soas, visto que interfere em seus subsistemas específicos. 

 

Entende-se com Alexim e Brígido (2002, p. 21) que a certificação de pessoas “deve ter como 

objetivo principal reconhecer as competências práticas individuais e sociais obtidas pelo tra-

balhador ao longo da vida profissional e documentar e sinalizar as competências exigidas na 

realidade prática do trabalho”. 

 

A certificação de pessoas pode ser observada sob duas óticas. A primeira, de natureza técnica, 

segundo a qual se entende a certificação como um processo de aferição que ao final confere 

ao profissional um certificado válido e legítimo, fornecida por órgão legalmente autorizado. A 

segunda forma de ver a certificação de pessoas, e que não pode ser encontrada desvinculada 
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da primeira, é “pelo aspecto que define as injunções institucionais, jurídicas, burocráticas e 

legais” (Alexim & Brígido, 2002, p. 21). 

 

No Brasil, “a certificação de competências vem sendo desenvolvida e orientada principalmen-

te para atender às necessidades do setor formal e empresarial”, convertendo-se em instrumen-

to de inclusão social e caminho de aproximação entre educação e realidade do trabalho, exi-

gência do mercado (Ferreira & Rodrigues, 2016, p. 179). 

 

 

1.1.1. Conceitos sobre certificação profissional 

 

 

As ideias, percepções e noções sobre certificação profissional variam muito, tornando-se um 

tema difícil de definir e descrever. Essa variedade de interpretações também interfere na dis-

cussão sobre o uso dessa ferramenta na educação de adultos e no desenvolvimento de recursos 

humanos, além de outros espaços da área de administração de recursos humanos ou gestão de 

pessoas nas organizações (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

A certificação tem sido definida como um método de estimativa da especialização de um in-

divíduo, aferida por meio de um instrumento de medição padronizada. A certificação afirma 

que um indivíduo demonstrou possuir os conhecimentos e habilidade necessários para realizar 

tarefas críticas relativas a uma ocupação (Blau et. al., 2006). 

 

Em alguns espaços, o termo "profissional certificado" tem sido usado como um meio de sepa-

rar o competente do incompetente dentro de um espaço profissional. Há referências também 

ao uso da expressão "certificação profissional" genericamente, para descrever qualquer um de 

uma série de diferentes processos de credenciamento (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

Para dar início à caracterização do fenômeno objeto deste estudo entende-se que a certificação 
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profissional é um processo voluntário, regulado por organismos associativos e representativos 

da profissão, ou por mecanismos governamentais, utilizado para medir as competências pos-

suídas pelo praticante. A ênfase é colocada sobre os conceitos que reconhecem o processo de 

certificação profissional como voluntário (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

Relevante ao adequado entendimento do processo de certificação é a distinção a ser feita é 

entre certificação profissional e certificação acadêmica. O certificado acadêmico é o diploma 

acadêmico ou escolar obtido após o cumprimento de determinadas etapas do processo educa-

cional. O certificado recebido pelo profissional é o reconhecimento de competências práticas, 

individuais e sociais vinculadas ao exercício de seu trabalho (Droval, 2009). 

 

A certificação é, portanto, o “reconhecimento formal dos conhecimentos, habilidades, atitudes 

e competências do trabalhador, requeridos pelo sistema produtivo e definidos em termos de 

padrões ou normas acordadas, independentemente da forma como tenham sido adquiridos”, 

nas palavras de Alexim e Brígido (2002, p. 21). 

 

A certificação profissional se constitui em um “procedimento conduzido para o testemunho 

escrito da qualificação de uma pessoa para desempenhar determinada ocupação corresponden-

te a uma posição regulamentada no mercado de trabalho, que corresponda a um título profis-

sional” (Alexim & Brígido, 2002, p. 21). 

 

 

1.1.2. Distinções entre Acreditação, Certificação e Licenciamento 

 

 

As três expressões são comumente usadas no campo das certificações profissionais. Em razão 

disso, torna-se importante definir e diferenciar entre os termos de certificação profissional, 

acreditação e licenciamento. Há semelhanças, bem como diferenças significativas nestes ter-

mos (Wiley, 1995). 
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A certificação profissional pode ser definida como "um processo voluntário pelo qual uma 

associação ou organização profissional mede as competências dos profissionais individual-

mente" (Galbraith & Gilley, 1985, p. 12). Certificação profissional, por outro lado, é um pro-

cesso voluntário regulado pela própria profissão, ou por uma agência ou órgão governamen-

tal. Sua principal intenção não é restringir a entrada na profissão, mas para fazer avançar as 

competências dos profissionais (Wiley, 1995). 

 

A certificação tem o seu foco sobre o uso de um título profissional específico. Objetiva-se 

limitar seu uso para indivíduos que tenham cumprido as normas especificadas para a educa-

ção, experiência e desempenho em exame específico de verificação de domínio dos conheci-

mentos, técnicas e habilidades necessários ao exercício da atividade ou profissão (Lengnick-

Hall & Aguinis, 2012). 

 

Portanto, no campo das certificações há a aferição de um nível de qualidade julgado adequado 

para o exercício de uma atividade, função ou profissão. Os exames visam a verificação de 

padrões estabelecidos com o objetivo de indicar para a comunidade que aqueles indivíduos 

conseguem atender a esses requisitos. Eles permitem aferir se os profissionais possuem um 

determinado nível de conhecimento e experiência em um campo escolhido. Os vários níveis 

de conhecimento e experiência (representados pela certificação) são considerados equivalen-

tes a graus de competência. (Wiley, 1995; Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 

 

A certificação profissional também não deve ser confundida com o processo de credencia-

mento e licenciamento. A acreditação é um processo voluntário em que uma agência ou órgão 

governamental concede o reconhecimento a um programa educacional ou instituição, como 

uma escola, faculdade ou universidade, ou associação que atenda aos critérios e / ou padrões 

pré-determinados (Galbraith & Gilley, 1986; Wiley, 1995). 

 

O objetivo principal da acreditação é avaliar programas de instrução, enquanto a certificação 

profissional concentra-se na medição de competências dos profissionais individuais. Ambos 
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os processos são voluntários, o que significa que as instituições podem funcionar sem acredi-

tação e indivíduos podem praticar a sua profissão sem certificação. A regulação da acredita-

ção e a certificação profissional são administradas por associações profissionais e / ou agên-

cias externas (Galbraith & Gilley, 1986; Wiley, 1995). 

 

Licenciamento, no entanto, é um processo legal obrigatório, exigido por um órgão político, a 

fim de proteger o público de profissionais incompetentes. Indivíduos situados no âmbito de 

uma profissão sob licenciamento não podem praticá-la sem licença. A semelhança entre o 

licenciamento e certificação profissional é que o destinatário da credencial é o indivíduo, não 

o programa (Galbraith & Gilley, 1986; Wiley, 1995). 

 

De acordo com Lengnick-Hall e Aguinis (2012), a licença para exercer uma atividade ou uma 

profissão é um processo pelo qual os indivíduos recebem permissão para executar um conjun-

to definido de atividades ou funções. Normas legais de licenciamento definem o conjunto de 

práticas de uma profissão, o conjunto de ações educacionais e padrões de exame para a profis-

são. 

 

A finalidade principal do licenciamento é ajudar o público a identificar quem é qualificado 

para o exercício da profissão. No entanto, o licenciamento não implica níveis de qualidade. 

Ele simplesmente transmite que um indivíduo atendeu a um conjunto mínimo de normas para 

a prática da atividade. Indica que o indivíduo está apto a exercer uma profissão, pois ele é 

projetado para proteger o público de incompetência e para reforçar o estatuto da profissão 

(Galbraith & Gilley, 1986; Wiley, 1995; Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 

 

 

1.1.3. Os principais tipos de certificação profissional 

 

 

Há diversos tipos de certificações profissionais passíveis de ser identificadas, seja nas organi-
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zações ou entre aquelas a elas ofertadas por organismos privados e governamentais. Por se 

valerem de metodologias diversas, atendem também a objetivos diferentes. Assim, os profis-

sionais ou as organizações buscam obter aquelas que melhor atendam as suas necessidades, 

seja no plano individual ou organizacional. 

 

 

1.1.3.1. Certificação Ocupacional 

 

A certificação ocupacional caracteriza-se por ser um “procedimento pelo qual se atesta a con-

formidade de uma pessoa a normas correspondentes a uma ocupação”. Por meio dele se reco-

nhece "a aptidão plena no exercício das tarefas e operações de uma ocupação para o trabalha-

dor experiente, mesmo que não tenha cursado um sistema regular de formação” (Alexim & 

Brígido, 2002, p. 20). Cabe também ao órgão reconhecido e credenciado para tal expedir o 

respectivo atestado ou certificado. 

 

 

1.1.3.2. Certificação de Competências Profissionais 

 

A certificação de competências profissionais caracteriza-se pela aferição e reconhecimento da 

“competência do trabalhador nos conhecimentos, habilidades e atitudes, em determinadas 

funções profissionais, independentemente do fato de ter, ou não, cursado um sistema regular 

de formação ou ter adquirido a experiência na prática do trabalho”. O órgão ou entidade devi-

damente legitimado ou credenciado emitirá o certificado ou atestado (Alexim & Brígido, 

2002, p. 20). 

 

Por ser certificação de competências do mundo do trabalho, deverá concentrar-se “no que o 

trabalhador deve saber fazer”. Apresenta-se com caráter voluntário, ou seja, o trabalhador se 

submete aos procedimentos livremente, razão pela qual é natural que deva perceber algum 

benefício para si e para a sua carreira (Alexim & Brígido, 2002, p. 20). 
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Para apresentar-se com benefícios ao trabalhador e às empresas, com reconhecimentos fide-

dignos, deve assegurar altos graus de imparcialidade e acessibilidade. Por esta razão reco-

menda-se que seja “realizada por organismos especializados, ou por uma empresa, segundo 

enunciados padronizados e reconhecidos, facilitando a mobilidade laboral através da elimina-

ção de barreiras de ingresso ao mercado de trabalho” (Alexim & Brígido, 2002, p. 20). 

 

 

1.1.3.3. Certificação de Conhecimentos 

 

A ideia de certificação de conhecimentos deriva do conceito de certificação de competências. 

Tem-se aqui a utilização do conceito de competência como a expressão de um desempenho 

ancorado em três elementos conjugados: conhecimentos, habilidades e atitudes. Assim, tem-se 

o conhecimento como um dos elementos da competência (Droval, 2014). 

 

As variáveis, condições ou informações que permitem avaliar se foi utilizado o conhecimento 

adequado na expressão de um determinado desempenho são denominadas de evidências de 

desempenho. São elas que indicam se os critérios ou padrões estabelecidos como desejáveis 

em um desempenho foram atendidas (Alexim & Brígido, 2002). 

 

No desempenho do profissional é possível observar o conhecimento utilizado para tal. Serão 

evidências de desempenho indicadoras do conhecimento ali aplicado. As evidências podem 

ser classificadas em diretas ou indiretas: “As primeiras indicam a razão do desempenho real e 

se originam diretamente do exercício profissional. As indiretas dão informações adicionais 

sobre o desempenho” (Alexim & Brígido, 2002). 

 

Entende-se que as evidências podem estar diretamente vinculadas ao resultado do trabalho do 

profissional, ao produto final, àquilo que ele entrega ao encerrar suas atividades. Mas também 

podem estar as evidências de desempenho ligadas ao processo de trabalho do profissional. 
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Aqui as observações serão realizadas durante as atividades, pois o que importa observar é o 

processo. 

 

As evidências de desempenho, portanto, podem ser observadas coletando-se informações, 

durante o processo de certificação de competências, considerando duas possibilidades: a ob-

servação do resultado da competência em ação e a observação de como se chegou ao resulta-

do, conforme se pode observar na Figura 13. 

 

 
Figura 2: Evidências de desempenho 

Fonte: Droval (2009). 

 

Considerando o conhecimento como suporte para a expressão da competência, Fletcher 

(1992), nos ensina que é possível incluir também os conhecimentos sobre acontecimentos e 

procedimentos, sobre princípios e teorias e sobre as distintas formas de utilizar e aplicar o 

saber no desempenho. Para ela as evidências de conhecimento e compreensão são considera-

das parte do desempenho competente. 

 

As evidências de conhecimentos são utilizadas para avaliar e reconhecer o domínio desses 

conhecimentos por parte do profissional, não importando a forma como os tenha adquirido. 

Caso o trabalhador tenha comprovado o domínio de um conhecimento que dê suporte a uma 
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competência, será considerado apto a expressar essa competência também em outros contex-

tos econômicos e sociais (Fletcher, 1992). 

 

Reconhece-se sob essa ótica que os conhecimentos sobre o que deve ser feito, como fazê-lo, 

por que deve ser feito e, consequentemente, o que aconteceria em determinadas circunstâncias 

caso se apresentassem inovações inesperadas, constituem evidências que permitem indicar a 

habilidade do candidato para recordar, aplicar e transmitir conhecimentos em seu ambiente de 

trabalho. 

 

Esta coleta de evidências por meio da verificação dos conhecimentos permite a certificação 

profissional conforme se observa na Figura 5. 

 
Figura 3: Evidências de conhecimento e compreensão. 

Fonte: Droval (2009). 

 

Cria-se dessa forma, a possibilidade de avaliar, por meio de evidências de conhecimento, se o 

candidato é capaz de produzir um desempenho em novos contextos e utilizar contingências 

para as quais não existem evidências de desempenho disponíveis. Sob essa perspectiva tem-se 

reconhecida a certificação de competências por meio da avaliação de conhecimentos, pois se 

afere por meio dela um dos elementos que dão suporte às competências. 
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1.1.3.4. Certificações voluntárias e obrigatórias 

 

No mundo das certificações, uma distinção a ser registrada é a que separa as certificações 

profissionais em voluntárias e obrigatórias. As obrigatórias, também denominadas de legais 

são aquelas impostas por dispositivos legais ou normativos, provenientes de autoridades regu-

larmente constituídas e com a incumbência de normatizar e fiscalizar o exercício de determi-

nadas atividades, ocupações e profissões (Droval, 2009). 

 

A característica fundamental da certificação de pessoas é o seu caráter voluntário e presente 

na grande maioria das certificações encontradas no mundo do trabalho. Dela decorrem vanta-

gens como a manutenção da autonomia do trabalhador e, pela necessidade de motivação ou 

movimento no sentido de adquiri-la, passa a ser passível a sua utilização como ferramenta de 

gestão de pessoas. 

 

No entanto, mantendo todas as demais características de uma certificação profissional, no 

Brasil, encontra-se a modalidade que foi denominada obrigatória ou legal, justamente por 

retirar, embora não totalmente, o caráter voluntário da certificação. Não lhe retira totalmente o 

caráter voluntário, pois caso o trabalhador não a adquira, e assim pode proceder, não poderá 

exercer as atividades regradas por normativos governamentais. 

 

A Certificação de Conhecimentos em Investimentos, objeto de estudo da presente investiga-

ção, apresenta-se como legal ou obrigatória, pois se impõe aos profissionais que exercem ati-

vidades vinculadas a produtos de investimento, em todas as entidades do Sistema Financeiro 

Brasileiro. 

 

Não se trata aqui de licenciamento, mas de aferição de níveis de competência, habilidade ou 

conhecimento desejável no exercício das atividades nominadas. Uma vez estabelecidas pelo 

normativo legal passam a ser requisitos exigidos para o exercício das atividades normatizadas 

(Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 
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Já as certificações voluntárias, como a própria denominação está a indicar, são aquelas que o 

profissional obtém por sua espontânea vontade. Tem a vantagem de trazer para o profissional 

uma espécie de atestado público representando o reconhecimento de suas competências, habi-

lidades ou conhecimentos (Droval, 2009). Constituem a grande maioria das certificações pro-

fissionais encontradas no mundo do trabalho. 

 

 

1.1.3.5. Certificações internas e externas 

 

As certificações profissionais podem ser classificadas em internas e externas a partir da ótica 

da organização que as utiliza como ferramenta. Assim, elas serão consideradas internas quan-

do desenhadas, planejadas e estruturadas dentro de uma organização, mesmo quando esta de-

legue a uma entidade externa a confecção e aplicação das provas. Diz-se interna também por-

que diretamente vinculada às estratégias da organização, pois foi construída exatamente para 

ancorar o desenvolvimento profissional de seu pessoal (Droval, 2009). 

 

Já as certificações denominadas de externas recebem esta nomenclatura por serem obtidas 

fora da organização que as reconhece como relevantes para os seus processos internos. São 

aquelas que são ofertadas pelo mercado, por entidades particulares ou governamentais e que 

atendem a determinados objetivos específicos, ou reconhecem competências ou conhecimen-

tos sobre o desempenho exigido em uma área de conhecimento ou segmento econômico, or-

ganizacional ou social (Droval, 2009). 

 

Hoje, no Brasil, duas grandes organizações possuem sistemas de certificação interna e as uti-

lizam como ferramentas de gestão de pessoas: o Banco do Brasil, empresa do setor financeiro, 

com sucursais também fora do Brasil e mais de 100.000 empregados; e o Sebrae-Serviços 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é um serviço social autônomo, entidade 

privada sem fins lucrativos, com mais de 6.000 colaboradores espalhados por todos os estados 

da federação (Droval, 2014). 
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A certificação profissional, do tipo externa fornecida por entidades privadas ou governamen-

tais, atendem aos mais variados objetivos. Podem ser obtidas por profissionais individualmen-

te ou com a recomendação da organização às quais estiverem vinculados. As organizações 

podem indicar aos profissionais aquelas certificações que estejam alinhadas com seus objeti-

vos específicos. 

 

 

1.1.4. Objetivos e Motivações da Certificação Profissional 

 

 

Os objetivos da Certificação Profissional, ou finalidades, ou propósitos, tem a ver com a mis-

são dessa atividade e se referem aos resultados finais que são desejados. Já os motivos para a 

certificação profissional são diferentes dos propósitos, pois indicam as razões que induzem a 

ação, enquanto os fins só fornecem a intenção ou objetivo (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

A Certificação Profissional tem como objetivo principal a promoção de competências. Estu-

dos realizados por associações profissionais indicam que as competências profissionais dos 

seus membros melhoraram como resultado dos esforços realizados para implantação e manu-

tenção de programas de certificação. Competências que são medidas durante o processo de 

certificação refletem as habilidades de profissionais experientes em oposição àquelas de indi-

víduos iniciantes na profissão e também, independentemente da posição, título ou grau aca-

dêmico desses profissionais (Galbraith & Gilley, 1986, Wiley, 1995). 

 

O segundo objetivo da certificação é a valorização da profissão, pois permite a padronização 

de uma profissão e o estabelecimento de níveis de credibilidade para os profissionais. Dessa 

maneira reforça o prestígio da profissão através da melhoria da sua imagem pública. Isto é 

conseguido através da identificação e desenvolvimento de um corpo acordado de conhecimen-

tos, um conjunto de competências, e um mecanismo regulador que avalia a proficiência dos 

praticantes (Galbraith & Gilley, 1986, Wiley, 1995). 
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Assim, comunica-se ao público a preocupação profunda que a profissão tem sobre a qualidade 

dos seus membros. O uso de um mecanismo regulador para medir as competências dos mem-

bros da profissão revela a natureza restritiva da profissão, demonstrando a importância daque-

les que se qualificam dentro das diretrizes da profissão. Individualmente permite o crescimen-

to ou manutenção do prestígio pessoal dos seus membros (Galbraith & Gilley, 1986, Wiley, 

1995). 

 

Outra finalidade está intimamente relacionada com o reforço do profissionalismo, pois a certi-

ficação profissional protege o público de profissionais incompetentes. Além disso, este pro-

cesso protege os empregadores, proporcionando-lhes um meio de comparar os potenciais can-

didatos. Para os indivíduos que são certificados pelas respectivas associações profissionais, o 

aumento da estabilidade no emprego pode ser um resultado e um propósito para a procura de 

certificação profissional. Desde que a profissão reconhece apenas os profissionais certifica-

dos, cria-se uma restrição sobre o número de pessoas qualificadas e uma sensação de continu-

idade. Um resultado indireto do processo de certificação profissional encoraja os indivíduos a 

permanecer em sua profissão escolhida (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

Os profissionais vinculados a educação de adultos, ou aos espaços de treinamento e desenvol-

vimento nas organizações, ao examinar e determinar se os programas de certificação são ne-

cessários, reconhecem que há motivos que orientam suas decisões e ações. Além disso, os 

motivos são baseados em necessidades internas e externas, que podem ser tanto de natureza 

pessoal como profissional. Portanto, a cada finalidade identificada para a certificação profis-

sional pode ser rastreada uma necessidade não satisfeita (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

Entre os motivos podemos encontrar os que estejam relacionados ao "status". Eles referem-se 

ao aprimoramento da profissão e de seus praticantes, como resultado do desenvolvimento do 

programa de certificação profissional. É o que acontece quando indivíduos dentro da profissão 

reconhecem a importância e o valor do certificado. Uma vez que isso tenha ocorrido, os indi-

víduos vão se esforçar para atingir um nível mais elevado de competência, a fim de obter a 

aprovação de seus pares e colegas. Portanto, o status é um motivo intrínseco para a associação 

e o profissional, bem como um motivo extrínseco em termos de aumentar a adesão, receita e 
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reconhecimento (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

 

1.1.5. Implicações positivas e negativas da Certificação Profissional 

 

 

Galbraith & Gilley (1986) ao tratar das certificações profissionais identificam aspectos positi-

vos e negativos, ou benefícios e desvantagens, seja para os profissionais, para a profissão ou 

para áreas de gestão de pessoas nas empresas. Entre as implicações positivas, encontramos: 

 Valorização da Profissão: reconhecimento da validade da profissão. 

 Identificação e aprimoramento de competências: aquelas mais importantes e 

originais para a profissão. 

 Projeto Curricular: mecanismo de feedback para a Academia, para a educação 

de adultos e para as áreas de treinamento e desenvolvimento das organizações a-

cerca de seus projetos curriculares para ajudar a garantir que as habilidades e 

competências adequadas são atingidos. 

 Reconhecimento para profissionais: permite que o público e seus pares façam 

algumas distinções entre aqueles que são qualificados e aqueles que não são. O 

reconhecimento para os profissionais e o prestígio associado com a obtenção da 

certificação pode fornecer incentivos no esforço para obtenção de níveis de exce-

lência anteriormente não identificados. 

 Aumento potencial de ganhos: profissionais que são reconhecidos por ser alta-

mente qualificados e competentes podem aumentar seu potencial de ganhos para 

os tipos de serviços que fornecem. A capacidade de garantir o emprego e obter um 

nível de ganho desejado pode depender da obtenção de um certificado de um pro-

grama de certificação profissional. 

 Padronização da Profissão: programas de certificação profissional também po-

dem contribuir para a normalização das profissões. A padronização estabelece u-

niformidade para a profissão e credibilidade para os profissionais que a compõem. 
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Implicações negativas de programas de certificação profissional, segundo Galbraith & Gilley 

(1986), incluem o seguinte: 

 Divisão entre os profissionais e Profissão: educação de adultos e áreas de de-

senvolvimento de recursos humanos são de naturezas muito diversas e atualmente 

sofrem de um problema de identidade. A certificação profissional poderia aumen-

tar a distância e a divisão entre os profissionais que debatem o valor de programas 

de certificação. 

 Identificação competência central: identificar, definir e medir competências pa-

ra cada função ou tarefa realizada por profissionais parece questionável. Desen-

volver um nível adequado para cada competência identificada pode adicionar mais 

confusão à questão. 

 Avaliação requerida: o processo de certificação profissional pode tornar-se mais 

complexo ao fazer uma determinação de quem na profissão é capaz de estabelecer 

padrões mensuráveis que permitam avaliar os candidatos. 

 Custos financeiros e humanos: programas de certificação profissional podem ser 

muito caros, especialmente nas fases iniciais do seu desenvolvimento. 

 Restrições de adesão: uma associação profissional operando um programa de 

certificação não poderia criar exigências antes de a certificação ser emitida sob 

pena de promover divisões entre os profissionais. 

 Regulamentação da profissão: a entrada de profissionais qualificados pode ser 

severamente limitada, o que aumenta a responsabilidade dos profissionais existen-

tes para levar a cabo as missões estabelecidas pela educação de adultos e desen-

volvimento de recursos humanos. 

 

Analisando a certificação em gestão de recursos humanos americana, Wiley (1995), identifica 

vantagens e desvantagens e as categoriza em três blocos: as relativas ao indivíduo, as relativas 

à empresa e aquelas vinculadas à profissão: 

 

a. Para o indivíduo: 

 Os benefícios da certificação incluem um domínio do corpo de conheci-

mentos, reconhecimento público, remuneração, progressão na carreira, in-
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centivos e uma atitude profissional. Ao exigir dos candidatos o domínio de 

conhecimentos e habilidades valoriza a preparação para a certificação, que o 

maior benefício é realizado. Através desta preparação, a educação ou reedu-

cação dos titulares de certificados ocorre levando a um domínio cada vez 

maior de um corpo definido de conhecimentos específicos vinculados ao seu 

fazer profissional. 

 As desvantagens mais impactantes para o indivíduo são os custos envolvi-

dos na preparação e no exame de certificação. Outras desvantagens estão re-

lacionadas com a progressão na carreira, incentivos e atitude profissional. 

Não há nenhuma evidência clara de pesquisa de uma relação positiva entre a 

certificação e aumento de oportunidades promocionais ou de uma associa-

ção positiva entre a remuneração e a certificação. Outro inconveniente po-

tencial da certificação é o seu foco especializado. Deve ser tomado cuidado 

para assegurar que a busca pela certificação não restringe o titular de apren-

der e compreender o panorama global mais amplo de organizações empresa-

riais. 

 

b. Para a empresa: 

 Entre os benefícios pode-se indicar que é provável que as organizações que 

empregam profissionais certificados irão demonstrar um melhor desempe-

nho. Da mesma maneira, as organizações podem usar a certificação para i-

dentificar pessoas com competências mínimas. Com isso podem obter o 

máximo de informações sobre as habilidades e os conhecimentos do candi-

dato ao trabalho a um custo mínimo para o empregador. Usando a certifica-

ção profissional, desta forma, como critério de seleção, pode aumentar a 

probabilidade de funções vinculadas às atividades de gestão de pessoas se-

rem exercidas por profissionais qualificados. As organizações podem tam-

bém usar a certificação profissional como elemento para avaliar as qualifi-

cações dos consultores externos. 

 Ente as desvantagens, as de maior impacto estão vinculadas à dificuldade de 

usar a certificação para identificar colaboradores em razão de características 

específicas da organização. Não há evidencias de melhorias provocadas pela 
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certificação no processo decisório dos profissionais certificados, o que po-

deria provocar um melhor desempenho na organização com a consequente 

melhoria de resultados. Além disso, o alto custo para a preparação, obtenção 

e manutenção da certificação pode se constituir em desvantagem quando es-

se custo e suportado pela empresa. 

 

c. Para a profissão: 

 O processo de certificação beneficia a profissão porque estabelece as com-

petências mínimas necessárias para o desempenho do trabalho aceitável. O 

processo de desenvolvimento de um programa de certificação requer codifi-

cação de um corpo de conhecimento. Esta codificação não só serve como 

um quadro para o crescimento profissional dos praticantes, mas também 

fornece orientação para o desenvolvimento ou modificação de currículos a-

cadêmicos. Com base em tais projetos, programas educacionais podem ser 

definidos de acordo com as normas profissionais. 

 Entre as desvantagens pode-se elencar o fato de o processo de codificação 

também contribuir para a formulação de um "modelo de competência pro-

fissional" para a profissão em geral. Isso envolveria identificar, definir e 

medir competências para todas as ocupações. Alguns argumentam que tal 

modelo pode trazer uma fragmentação inadequada pela quantidade possível 

de divisões dos conhecimentos vinculados à área de atuação dos profissio-

nais certificados. Outras desvantagens de certificação profissional incluem 

seus custos. Programas de certificação profissional são quase inteiramente 

financiados pela associação patrocinadora. Eles são caros, tanto nos estágios 

iniciais e quanto nas fases de crescimento e manutenção. 

 

Muitas profissões estão a certificar seus praticantes. Uma das certificações profissionais mais 

difundidas no mundo é a de Project Management Professional (PMP), para gestores de proje-

to. Esses profissionais reconhecem como benefícios da certificação a busca de trabalho com 

maior facilidade, ao mesmo tempo reconhecem ser também uma exigência em alguns espaços 

ocupacionais. Também é uma afirmação do conhecimento, pois ter a credencial abre portas 

instantaneamente. Ao passar no exame, pode-se mostrar que um grupo independente certifi-
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cou o seu conhecimento e assim o prestígio da certificação se estende rapidamente para aque-

les que passaram no exame. De acordo com os profissionais, outro benefício comum de certi-

ficação é que ela fornece uma linguagem comum e uma terminologia padrão, específica para 

essa ocupação (Mahaney & Greer, 2004). 

 

 

1.1.6. A relação entre Profissionalização e Certificação Profissional 

 

 

Uma característica fundamental de uma profissão é a medida de proficiência estabelecida para 

que um indivíduo possa alcançar o status de profissional. Além disso, o estabelecimento de 

requisitos de entrada com base na experiência ou uma combinação de experiências e de outras 

qualificações é obrigatório para uma vocação para ser considerada uma profissão (Wiley, 

1995). 

 

Uma profissão pode ser entendida como um espaço ocupacional com um conjunto bem deli-

mitado de conhecimentos, onde se encontram os princípios básicos comuns e todas as aplica-

ções e técnicas exclusivas da ocupação, com profissionais qualificados e experientes na apli-

cação destas técnicas, e atendendo a uma necessidade da comunidade ou a um interesse públi-

co (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

Com base nessa noção podem-se indicar quatro elementos comuns, considerados adequados 

para caracterizar os contornos de profissão: 

 Um corpo especializado de conhecimento; 

 Competências desenvolvidas e aprovadas; 

 Princípios comuns; 

 Uma dedicação ao interesse público (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

Já a profissionalização pode ser entendida “como o processo pelo qual uma ocupação ganha o 
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estatuto de profissão”. Para viabilizar essa possibilidade, dois elementos estarão concorrendo, 

de forma relacionada ou não: “o desenvolvimento do estatuto (profissionalismo) e o desen-

volvimento de saberes, atitudes e competências necessários ao desempenho profissional”. 

Entende-se a “profissionalizaç'ão como a procura do preenchimento dos critérios de uma pro-

fissão” enquanto a expressão ‘desenvolvimento profissional’ é utilizada “para designar o pro-

cesso pelo qual os práticos desenvolvem as suas competências” (Estrela, 2014, p. 8). 

 

O conceito de profissionalização pode ser abordado também, a partir de quatro diferentes 

perspectivas: filosófica, desenvolvimentista, caracterizadora e não tradicional. Abordagens 

filosóficas descrevem vários modelos de profissionalização, ao passo que a abordagem não 

tradicional indica que a profissionalização é tudo o que declaram os membros do grupo ocu-

pacional, pois é ele quem estabelece seus próprios padrões de profissionalização (Galbraith & 

Gilley, 1986). 

 

A orientação caracterizadora identifica várias características que auxiliam no processo evolu-

tivo de uma vocação para o status profissional. A abordagem de desenvolvimento descreve 

um conjunto de comportamentos e características que um grupo profissional adquire no seu 

caminho para se tornar uma profissão estabelecida. Nesta abordagem, a certificação profissio-

nal é vista como um aspecto entre muitos que fazem parte do processo evolutivo da profissio-

nalização (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

Para o indivíduo, a importância da certificação profissional se concretiza na melhoria do de-

sempenho individual. Para a profissão, certificação profissional fornece uma estrutura que 

permite ao grupo cumprir sua missão, geralmente proporcionando o desenvolvimento da pro-

fissão. Ao longo da longa história de certificação profissional, os grupos profissionais têm 

usado meios arbitrários para desenvolver programas de certificação. Hoje, porém, uma abor-

dagem em três etapas é usada frequentemente: 

 Identificação de competências em termos de desempenho e validação; 

 Estabelecimento de níveis mínimos de competência; 

 Desenvolvimento do programa e incentivo a participação (Galbraith & Gilley, 

1986). 
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A Certificação profissional fornece a estrutura e a continuidade da missão da profissão. A 

imagem da profissão é, assim, cristalizada nos olhos do público. Por causa da dedicação à 

qualidade, certificação profissional aumenta ainda mais a imagem. Por esta razão, historica-

mente, a certificação profissional tem sido percebida como um componente essencial de pro-

fissionalização (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

Numerosas organizações oferecem a certificação objetivando melhorar o profissional e a pro-

fissão. Como a maioria dos programas de certificação é baseada em competência e exige ex-

periência de trabalho específico, eles são mais eficazes na aferição se os candidatos possuem 

as competências indicadas como caracterizadoras de uma profissão, do que em criar regras 

para determinar quem deve entrar no grupo (Wiley, 1995). 

 

As agências de certificação são susceptíveis de ter um futuro brilhante, quando as pessoas 

buscarem a certificação por razões tais como: demonstrar o domínio de um corpo de conhe-

cimentos, mostrar competência distintiva, ou ganhar uma credencial vendável ou única. As 

pessoas estão dispostas a investir em si mesmas, e as empresas estão dispostas a investir em 

funcionários, ou seja, subsidiar esforços de certificação, quando elas percebem que seus in-

vestimentos irão agregar valor e gerar impactos positivos no âmbito do profissional ou da 

organização. Obter a certificação requer claramente tempo e dinheiro. Por esta razão, profis-

sionais e suas empresas buscam a vinculação dos gastos de certificação com indicadores-

chave, tais como salário, produtividade, desempenho e vantagem competitiva (Wiley, 1995). 

 

É preciso ter presente que padrões profissionais para identificar um corpo profissional não 

podem e não devem ser congelados no tempo; mas devem ser flexíveis para a mudança aten-

dendo às necessidades e interesses da comunidade ou da sociedade. Exemplo disso é o que 

ocorre na Austrália e em outros lugares, onde algumas das reivindicações feitas pelos defen-

sores da profissão docente estão relacionadas com o estabelecimento de normas uniformes 

para essa profissão (Sachs, 2003). 
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As três principais reivindicações identificadas na literatura australiana sobre os benefícios que 

o estabelecimento e aplicação de um quadro de normas para a profissão docente poderiam 

trazer para a qualidade do ensino: a introdução de normas deve melhorar o desempenho de 

professores; a introdução de normas pode melhorar a situação dos professores; e as normas 

contribuem para o aprendizado profissional contínuo dos professores (Sachs, 2003). 

 

Outro exemplo é o que ocorre com os profissionais de Recursos Humanos norte-americanos, 

cuja profissão, tal qual como ocorre em outras profissões, é caracterizada pela existência de 

um corpo comum de conhecimentos e um procedimento que pode ser usado para certificar os 

profissionais. Alcançar a certificação é uma indicação de que o titular sabe como realizar as 

tarefas associadas a uma função específica de trabalho (ou seja, recursos humanos, contabili-

dade, seguros de vida e saúde e planejamento financeiro) a um nível estabelecido de desem-

penho. Em outras palavras, a certificação permite ao profissional demonstrar a sua competên-

cia (Wiley, 1995). 

 

Estudos recentes também indicam que, embora pequena, há diferença de remuneração entre 

certificados e não certificados, que, ao longo de uma carreira, pode adicionar uma soma con-

siderável de recursos financeiros, mais do que suficiente para justificar o investimento em 

tempo e dinheiro necessários para obter e manter a certificação de RH. Além disso, a obten-

ção de uma certificação de RH pode servir como um símbolo da competência profissional e 

de realização, tanto para si mesmo como para os outros. A certificação de RH também foi 

relacionada a um maior empenho no trabalho. Talvez o trabalho duro necessário para obter a 

certificação justifique seus esforços, tornando-o mais comprometido com a sua profissão (Hsu 

& Yancey, 2016). 

 

Se as décadas de 70 e 80 foram marcadas por uma forte discussão acerca da certificação pro-

fissional, os anos 1990 são marcados por um aumento nos programas de certificação. Estes 

programas têm sido desenvolvidos em resposta a uma necessidade de especificar o que consti-

tui competência profissional e em resposta a uma necessidade de identificar quem são os pro-

fissionais aptos a enfrentar os desafios de negócios atuais e futuros. Sob esta ótica, a certifica-

ção é a prova de que o profissional está qualificado para executar com sucesso em uma fun-
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ção, ocupação ou trabalho (Galbraith & Gilley, 1986; Wiley, 1995). 

 

É possível identificar também uma preocupação com a formação de avaliadores para os pro-

gramas de certificação, conforme relato trazido da experiência russa com a certificação de 

profissionais técnicos da área de engenharia. Há uma necessidade de desenvolver competên-

cias de representantes da indústria e da academia que estejam envolvidos em sistemas de cer-

tificação e programas de acreditação de engenheiros avaliadores. Os programas de treinamen-

to dos avaliadores são realizados com base em competências, abordagem centrada no aluno e 

observando-se as teorias do construtivismo (Chuchalin, Gasheva & Shamritskaya, 2015). 

 

Os esforços para promover a certificação dentro da gestão pública são inseparáveis das ques-

tões mais amplas em torno da profissionalização. Um serviço público de especialistas é, por 

um lado, considerado como um importante ativo que define um governo competente. A certi-

ficação profissional é vista como um meio expedito para duas extremidades simbióticas: para 

elevar os níveis de qualificação dos gestores públicos (um objetivo instrumental) e para com-

bater o problema de imagem que aflige tantos funcionários públicos (um objetivo simbólico). 

Se a certificação se tornasse uma realidade aceite, tanto o desempenho e o estatuto dos gesto-

res públicos de carreira poderiam ser melhorados (Hays & Duke, 1996). 

 

 

1.1.6.1. O papel das associações profissionais 

 

As associações profissionais são comumente entendidas como agentes de reprodução e não de 

mudança. Através das rotinas de licenciamento, treinamento e desenvolvimento profissional e 

na monitorização e disciplinamento do comportamento, as associações agem para apoiar as 

convenções e os valores existentes. As práticas mais utilizadas transformam-se em rotinas 

organizacionais das associações e, na medida em que as rotinas permanecem inalteradas, as 

lógicas institucionais codificadas são reproduzidas. No entanto, as rotinas não impediram a 

reconceituação radical tanto dos limites das profissões quanto dos modelos adequados de or-

ganização. Portanto, a suposição de que as práticas predominantes são reforçadas e reproduzi-
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das por rotinas é uma simplificação (Greenwood, Suddaby, & Hinings, 2002). 

 

Em um campo organizacional altamente institucionalizado, o papel das associações profissio-

nais em processos de mudança, ao contrário, pode ser significativo na legitimação dessas mu-

danças. As associações profissionais são, na verdade, agentes reguladores importantes. Ao 

contrário do que se observa acerca de seu papel institucional, que revela o lado essencialmen-

te conservador das associações, como no reforço a prescrições existentes sobre a conduta a-

propriada, o papel das associações em momentos de desinstitucionalização e mudança pode 

revelar posição de vanguarda (Greenwood, Suddaby, & Hinings, 2002). 

 

As associações podem contribuir para as mudanças legitimando esses processos através da 

adoção de um discurso no qual a mudança é debatida e aprovada. Esse fenômeno ocorre por 

meio da negociação e gestão de debates dentro da profissão e pela reformulação das identida-

des profissionais. Essa reformulação se refere a forma como os profissionais são apresentados 

a outras pessoas fora da profissão (Greenwood, Suddaby, & Hinings, 2002). 

 

As associações profissionais são motivadas pela crença de que elas podem melhor controlar o 

nível de qualidade dos profissionais, bem como a entrada de pessoas na profissão, através do 

estabelecimento de um programa de certificação profissional. Este tipo de atividade de contro-

le é percebido como um impedimento contra profissionais incompetentes. É a este nível de 

controle que o motivo para um programa de certificação profissional começa a ser guiado 

pelo desejo de melhorar a profissão, constituindo-se assim em elemento de aprimoramento e 

mudança. (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

As associações profissionais são arenas através das quais os profissionais interagem e coleti-

vamente representam-se a si mesmos. Elas são espaços que possibilitam a construção de re-

gras que delineiam o domínio de uma profissão. Profissões não são necessariamente comuni-

dades homogéneas. A tomada de decisão dentro de uma profissão pode, assim, ser um proces-

so político em que os interesses concorrentes de subcomunidades são reconciliados e subju-

gados em uma base contínua. A qualquer momento, profissões apresentam um consenso tem-

porário. Um papel importante da associação profissional é, assim, a construção e manutenção 
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de acordo intraprofissional sobre as fronteiras, a adesão e comportamento (Greenwood, Sud-

daby, & Hinings, 2002). 

 

Conforme Galbraith e Gilley (1986), as associações profissionais também começaram a ex-

plorar o processo de credenciamento em um esforço para determinar a competência dos seus 

profissionais. Em 1979, a Sociedade Americana de Associação de Executivos (ASAE) infor-

mou que mais de 450 associações estavam oferecendo programas de certificação. As associa-

ções desenvolveram programas de certificação para atender vários objetivos: 

a. Para aumentar a visibilidade da associação; 

b. Para aumentar o reconhecimento dos trabalhadores por elas qualificados; 

c. Para melhorar o desempenho e as qualificações dos membros; 

d. Para aumentar o prestígio da associação e dos seus membros. 

 

As associações profissionais têm reconhecido a outro propósito de certificação profissional 

como sendo um impedimento para níveis elevados de atrito. Muitas têm desenvolvido e utili-

zado programas de certificação profissional para estabilizar sociedades e impedir seus mem-

bros de serem recrutadas por outras associações profissionais, que é referido como "caniba-

lismo". Uma vez que muitas associações profissionais podem representar o interesse e o al-

cance de uma determinada profissão, a certificação profissional é muitas vezes vista como 

uma vantagem competitiva distinta para admitir e reter sócios (Galbraith e Gilley, 1985). 

 

Mais de 400.000 profissionais americanos, atuantes em laboratórios clínicos já foram certifi-

cados pela sua associação profissional, que promove a saúde e segurança do público por meio 

da certificação de profissionais de laboratório competentes e também mantem um registro dos 

certificados. Resultados de estudos apresentam evidências de que a atividade de certificação 

pode ajudar a diminuir a intenção posterior em deixar uma ocupação. Um mecanismo para 

explicar este comportamento pode ser o fato de a atividade de certificação representar uma 

forma de investimento na ocupação. Investimentos são fatores identificáveis que podem obri-

gar uma pessoa a continuar um curso de ação, porque a cessação irá resultar na perda de bene-

fícios (Blau, et. al, 2006). 
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Ainda outra finalidade para programas de certificação profissional é a crença popular de que 

este processo é estabelecido na expectativa de evitar regulamentações governamentais exter-

nos e / ou ação legislativa. No entanto pesquisas indicam que 93 por cento das associações e 

sociedades pesquisados não iniciam ou aceleram os seus programas de certificação profissio-

nal em antecipação de tal ação. Independentemente desta evidência de pesquisa, muitas asso-

ciações continuam a manter a crença de que programas de certificação profissional devem ser 

desenvolvidos para evitar a intervenção governamental (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

As associações profissionais visualizam ainda programas de certificação profissional como 

uma forma de aumentar as receitas das associações ou rendimentos pessoais. Um aumento de 

receita para a associação é realizado como resultado das taxas cobradas para a participação na 

certificação programa. As despesas com a administração do programa, como os custos de 

promoção, custos operacionais, e taxas legais são compensados através deste aumento das 

receitas. Algumas associações profissionais até mesmo geram um lucro que pode reduzir ain-

da mais as despesas operacionais totais da associação ou fornecer receitas para serviços adi-

cionais (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

 

1.1.6.2. O desenvolvimento e a manutenção da competência profissional 

 

O desenvolvimento de um conjunto de competências profissionais pode ser visto como o for-

necimento de uma referência de melhores práticas, um recurso para avaliação organizacional, 

e como um quadro para explorar as relações entre prática, educação e formação. As compe-

tências podem ser inferidas a partir do desempenho de tarefas ou por meio de atributos pesso-

ais. Mais especificamente, a competência é um conceito relacional, em que os atributos indi-

viduais (conhecimentos, habilidades, atributos) são desenhados para a realização de tarefas 

em contexto de trabalho. Assim, a competência é realizada no desempenho, mas depende de 

uma capacidade de exibir um conjunto de habilidades, incluindo habilidades técnicas e com-

portamentais (Jackling & Sullivan, 2007). 
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A competência tem sido definida também como o grau em que os indivíduos podem aplicar as 

habilidades e os conhecimentos associados a uma profissão, para toda a gama de situações 

que se inserem no domínio dessa profissão particular. No entanto, a competência profissional 

continua a ser um desafio considerando a necessidade de mantê-la atualizada e o fato de a 

certificação ser o resultado de uma avaliação estática, representativa de um momento. E uma 

das discussões que se apresenta para as entidades certificadoras é se o investimento em de-

senvolvimento, validação e aprovação de estratégias de monitoramento, ou promoção de mo-

dalidades de desenvolvimento profissional vale o risco associado a um pequeno número de 

profissionais incompetentes (Lysaght & Altschuld, 2000). 

 

Considerado o fato de que a certificação geralmente envolve preparação e educação continua-

da, titulares de certificados podem desenvolver uma predisposição para a aprendizagem ao 

longo da vida, e uma atitude profissional no exercício das suas responsabilidades para manter 

atualizada a expressão de suas competências. Além disso, a certificação pode construir a auto-

confiança do profissional. A credencial recebida depois do trabalho duro e dedicação pode ser 

uma fonte de extrema orgulho e um símbolo de realização excepcional, que o profissional 

deseja manter (Wiley, 1995). 

 

A forma encontrada para a manutenção das competências certificadas é a recertificação, que é 

definida como um processo de reexame das competências de um profissional, de acordo com 

critérios predeterminados a fim de aferir se o estado de certificação se encontra presente. 

 

Devido à diversidade e a constante mudança na natureza da tecnologia, bem como nas bases 

das informações, conhecimentos e competências, os níveis necessários e aferidos entre os 

profissionais podem ser rapidamente ultrapassados em uma sociedade em rápida mudança. 

Portanto, se programas de certificação profissional são estabelecidos com a finalidade de as-

segurar e aumentar competências, a recertificação constitui-se em um método para permitir ao 

profissional manter-se atualizado e qualificado (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

As atividades de recertificação normalmente ocorrem entre 3 e 5 anos depois de receber o 

status de certificação. O processo de recertificação deve manter os princípios das metas origi-
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nais e efeitos de certificação profissional, o que exige que a certificação seja orientada para o 

desempenho. Créditos para recertificação podem ser conquistados também por meio da edu-

cação continuada, de atividades profissionais de publicação e experiência de trabalho adicio-

nal ou novo teste. Embora também disponíveis entre as formas de recertificação, poucos pro-

fissionais usam a última opção (Galbraith & Gilley, 1986; Wiley, 1995). 

 

Há um reconhecimento generalizado, portanto, de que os órgãos reguladores, ou as associa-

ções de profissionais precisam responder a pedidos de revisão contínua dos profissionais para 

além da certificação inicial. Isso inclui também a ideia de que um processo de revisão contí-

nua deve ser estabelecido para examinar os padrões de competência em que os procedimentos 

de avaliação se baseiam (Lysaght & Altschuld, 2000). 

 

Este processo deve ser sensível às mudanças no campo de atuação e suas tecnologias, e ser 

desenhado sobre a investigação relacionada com as melhores práticas. Métodos escolhidos 

devem ser sensíveis a não só competências técnicas (ou seja, práticas e procedimentos especí-

ficos), mas para responsabilidades profissionais maiores, tais como a prática ética, aprendiza-

gem contínua e prática baseada em evidências. É fundamental também que a capacidade do 

profissional para fazer julgamentos profissionais-chave, e executar de forma confiável compe-

tências profissionais na prática diária deve ser examinada (Lysaght & Altschuld, 2000). 

 

Estudos realizados nos Estados Unidos demonstram que as organizações profissionais e aca-

dêmicas precisam trabalhar em colaboração para fornecer os meios de assegurar que profis-

sionais da área de investimentos, como analistas e planejadores financeiros sejam adequada-

mente preparados e atualizados, em termos de competências técnicas e comportamentais, para 

serem capazes de fornecer conselhos úteis e adequados aos perfis de seus clientes (Jackling & 

Sullivan, 2007). 

 

Para os profissionais engenheiros, na Indonésia, por exemplo, a certificação é uma prova de 

reconhecimento na determinação da classificação e qualificação de competência e capacidade 

no setor de serviços de construção. Na forma pessoal ou sob a forma de empresa, trata-se de 

uma prova de reconhecimento da competência pessoal e profissional no setor de serviços de 
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construção, de acordo com o campo específico de estudo. Os esforços de certificação profis-

sional para melhorar a qualidade da competência e profissionalismo dos especialistas, realiza-

dos por meio da certificação, servem como um sistema de garantia de qualidade (Widiasanti 

& Tamin, 2015). 

 

No estado de americano de Washington, que tem uma das maiores populações de professores 

certificados pelo Conselho Nacional (NBCTs) na nação, foi realizado estudo sobre a eficácia 

dos professores certificados pelo Conselho Nacional de Padrões de Ensino Profissional 

(NBPTS). Com base em modelos de valor agregado, em matemática e leitura, descobriu-se 

que os professores certificados são mais eficazes do que os não certificados e com níveis se-

melhantes de experiência. Embora se reconheça a necessidade de mais estudos sobre o tema, 

as evidências encontradas são de que os professores que passam em provas de certificação 

conseguem resultados melhores com seus alunos do que aqueles que não obtêm a aprovação 

(Cowan & Goldhaber, 2016). 

 

 

1.1.6.3. A imagem do Profissional Certificado 

 

A importância da certificação profissional para os profissionais pode ser observada na melho-

ria do seu desempenho através do desenvolvimento das competências identificadas. Como 

resultado, a autoestima e autoconceito são reforçadas, proporcionando profissionais com mai-

ores graus de confiança e autossatisfação nas tarefas que desempenham. Os profissionais, 

muitas vezes, percebem a certificação profissional como meio de distinguir-se dos seus pares 

e colegas. Portanto, a certificação profissional auxilia no avanço do prestígio pessoal, que 

também pode melhorar a autoestima. Indiretamente, a certificação profissional pode, portanto, 

ser considerada uma atividade de auto realização (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

A obtenção da certificação proporciona reconhecimento público e pessoal sobre as realizações 

profissionais dos titulares de certificados. Este reconhecimento eleva os titulares a um nível 

nacional e aumenta a credibilidade dos profissionais com os empregadores locais e colegas. 
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Consequentemente, os profissionais certificados são mais propensos a serem vistos como ati-

vos valiosos para suas organizações e como contribuintes para o sucesso de suas empresas. 

Para manter o seu status profissional, profissionais certificados procuram recertificação que 

requer educação profissional continuada, além de mantê-lo atualizado ou a par dos novos de-

senvolvimentos e questões práticas do seu espaço ocupacional. Recertificação em ciclos rela-

tivamente curtos garante que o profissional está ciente de novos desafios e está equipado para 

lidar com eles (Wiley, 1995). 

 

Woods, (2002) analisa a certificação profissional como ferramenta de marketing no espaço 

ocupacional dos enfermeiros norte-americanos. Reconhece que o processo de certificação 

profissional ajuda a proteger o público e atender a necessidades chave dos stakeholders, pois 

os exames e normas dessa Certificação são baseados em um estudo nacional abrangente da 

prática e testam uma base de conhecimentos de um (a) enfermeiro (a) frente a um conjunto de 

competências aceites. 

 

Em estudo internacional com as enfermeiras certificadas, 77% dos entrevistados relataram 

que a certificação lhes permitiu experimentar um crescimento pessoal e 67% relataram que se 

sentiam mais satisfeitos como profissionais dessa área. Além desses benefícios pessoais, 65% 

dos entrevistados, profissionais certificados, indicaram que se sentiram mais competentes em 

suas atividades como enfermeiros profissionais; 54% assinalaram sentirem-se mais responsá-

veis; e 53% experimentaram maior confiança em suas práticas. Embora seja um estudo emba-

sado em percepções, os resultados são significativos e podem ser examinados sob a perspecti-

va de satisfação no trabalho e retenção de talentos. Portanto, hospitais interessados em aumen-

tar o profissionalismo de suas unidades e melhorar os seus esforços de retenção e recrutamen-

to poderiam fazê-lo através da instauração de um Programa de Reconhecimento de Certifica-

ção (Woods, 2002). 

 

A certificação norte-americana de enfermeiros reconhece conhecimentos clínicos, experiên-

cias e julgamento clínico dentro de uma especialidade de enfermagem. Os benefícios da certi-

ficação podem incluir o crescimento pessoal, a progressão na carreira, recompensa financeira, 

reconhecimento profissional e capacitação percebida. A certificação da especialidade também 
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pode funcionar como meios para atingir níveis mais elevados de realização profissional e fi-

nanceira. Além dos benefícios de desenvolvimento profissional, pode haver alguns incentivos 

financeiros tangíveis sob a forma de avanço carreira e aumentos salariais. Esses benefícios 

podem ser facilmente aplicados a toda a linha de enfermeiros, em qualquer tipo de instituição 

(Schroeter, 2015). 

 

Ações de marketing devem incluir cuidados com o que acontece no interior de uma organiza-

ção, além das atenções e direcionamentos em relação ao mundo exterior ou meio-ambiente 

externo. Embora ações de marketing internas e externas sejam fundamentais para as organiza-

ções, aquelas que se iniciam no ambiente interno para produzir efeitos no ambiente externo 

revelam gestores experientes e éticos. Ao fornecer aos enfermeiros os esperados e merecidos 

recompensas, reconhecimento e respeito através do apoio aos Programas de Certificação, os 

administradores experientes irão construir uma lealdade do pessoal que lhes dará uma vanta-

gem competitiva em um mercado onde os enfermeiros são cada vez mais escassos e os traba-

lhos por eles prestados com qualidade na área da saúde são cada vez mais valorizados pela 

sociedade. (Woods, 2002). 

 

Os detentores da certificação em projetos - PMP – indicaram que ela pode melhorar a confi-

ança dos gerentes de projeto em suas próprias ações, pois a certificação valida o que já sabem 

e com isso melhora a autoestima. Os gerentes de projeto são motivados a buscar a certificação 

PMP, por várias razões. Eles a perseguem por causa do mercado de trabalho. Cada vez mais 

anúncios de emprego a listam como um requisito ou como desejável (Mahaney & Greer, 

2004). 

 

Os profissionais também buscam a certificação PMP porque acreditam que isso irá torná-los 

mais valiosos e por causa das exigências em seus empregos. Eles sentem a pressão dos cole-

gas e são por eles incentivados. Eles gostam do reconhecimento que recebem pela obtenção 

do certificado, mas também gostam do desafio. Em resumo, as razões que impulsionam os 

profissionais para a certificação PMP incluem uma busca de emprego mais fácil, serem mais 

valiosos, incentivos dos colegas de trabalho, reconhecimento e desafio (Mahaney & Greer, 

2004). 
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1.1.6.4. Código de Ética Profissional 

 

O código profissional contém um conjunto de padrões, normas e regras relativas à conduta 

profissional e tudo relacionado a ele, considerando-se a definição e abordagem de problemas, 

normas e metodologias de trabalho (Bergenhenegouwen, 1996). 

 

Jackling e Sullivan (2007) indicam que a indústria financeira australiana evoluiu a partir do 

momento em que passou a se preocupar com a evolução das necessidades financeiras dos seus 

clientes. A melhoria dos padrões de aconselhamento financeiro ocorreu por meio da educa-

ção, do desenvolvimento profissional contínuo e do desenvolvimento e aplicação de elevados 

padrões de comportamento ético e profissional. 

 

No sistema australiano os profissionais devem ser licenciados para prestar aconselhamento e 

planejamento financeiro e são obrigados a obedecer a um código de ética e normas de conduta 

profissional. Com base no modelo educacional da profissão nos Estados Unidos, a educação 

planejamento financeiro na Austrália tem crescido significativamente durante a última década 

e continua a crescer rapidamente (Jackling & Sullivan, 2007). 

 

Os profissionais de finanças são fundamentais para o funcionamento das empresas de fundo 

mútuo suecas. Eles são organizados em uma organização profissional que oferece treinamento 

profissional, certificação, e defende um código de conduta ética no setor financeiro. Com uma 

forte organização profissional, e rotações bastante frequentes entre as organizações, profissio-

nais de finanças suecos, em grande medida compartilham pressupostos fundamentais do ne-

gócio de fundos mútuos, o que lhes permite o desejado e eficaz aconselhamento de seus clien-

tes (Jonsson, 2009). 

 

De acordo com Caccese (1997), à medida que os mercados financeiros têm crescido e se tor-

nar verdadeiramente globais, os analistas financeiros e gerentes de investimentos associaram-

se e passaram a adotar seus próprios códigos de ética, que além de profissionalizar, concedem 
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credibilidade a esses mercados. Uma análise de 11 códigos de ética ao redor do mundo, que 

regem a conduta de gestores de investimento, indica quatro princípios comuns entre a maioria 

deles. Geralmente, os profissionais de investimentos devem: 

 Observar elevados padrões de honestidade, integridade e equidade; 

 Agir de forma ética e com o devido cuidado e diligência nas relações com o públi-

co, clientes, prospects, empregadores, empregados e seus colegas, profissionais 

em investimentos; 

 Se esforçar continuamente para manter e melhorar as suas próprias competências; 

e, 

 Sempre colocar os interesses dos clientes antes dos seus próprios. 

 

O aspecto mais importante do código profissional é o fato de que os membros de um grupo 

profissional devem aceitar uma norma de base da moral que sustenta o código no seu conjun-

to, formando uma orientação para a utilização em situações que são muito específicas a serem 

tratados por regulamentos do código. A eficácia na aplicação, no entanto, depende da compe-

tência do próprio profissional (Bergenhenegouwen, 1996). 

 

A mera existência de um código profissional, no entanto, não garante a sua observância ou 

uma uniformidade de desempenho entre os membros do grupo profissional em causa. Um 

código profissional é ineficaz quando não é acompanhado por um sistema implementável de 

controle e sanções que devem ser aceites pelos próprios profissionais (Bergenhenegouwen, 

1996). 

 

 

1.1.7. A pesquisa científica sobre Certificação Profissional 

 

 

A metodologia para investigação científica acerca do tema Certificação Professional, no âm-

bito de nosso estudo, busca elementos na discussão iniciada pelo artigo produzido pelos pes-

quisadores Mark L. Lengnick-Hall e Herman Aguinis, respectivamente, integrantes do De-
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partment of Management, College of Business, University of Texas at San Antonio, United 

States e do Department of Management and Entrepreneurship, Kelley School of Business, 

Indiana University, 1309 E. 10th Street, Bloomington, IN 47405-1701, United States. 

 

Os autores apresentam uma proposta de modelagem ou estrutura orientadora de pesquisa so-

bre as certificações dos profissionais de recursos humanos nos Estados Unidos. Embora a 

sociedade que concede as certificações seja americana (Society for Human Resource Mana-

gement), há uma quantidade de profissionais certificados fora do país, o que torna o assunto 

de interesse de todos os envolvidos, ultrapassando as fronteiras do país de origem. As provas 

são realizadas por um instituto vinculado a sociedade: Human Resource Certification Institute 

(Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 

 

Os defensores da Certificação em Recursos Humanos afirmam que existem muitos benefícios 

para sua quem a obtém. Do ponto de vista individual, os potenciais benefícios da Certificação 

em Recursos Humanos incluem a comprovação do domínio de um corpo de conhecimentos 

em Recursos Humanos, o reconhecimento público e pessoal dessa comprovação, progressão 

na carreira, incentivos remuneratórios e demonstração de uma atitude profissional (Lengnick-

Hall & Aguinis, 2012). 

 

De uma perspectiva organizacional, os potenciais benefícios da Certificação em Recursos 

Humanos incluem a possibilidade de que profissionais certificados em Recursos Humanos 

expressem um desempenho melhor do que aqueles que não são certificados. As organizações, 

ao usar a certificação como uma ferramenta de seleção podem aumentar o número de profis-

sionais de Recursos Humanos qualificados. Seus consultores selecionados com base em certi-

ficação podem conduzir melhor suas atividades do que aqueles que não possuem certificação 

(Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 

 

Uma análise comparativa sobre a Certificação em Gestão de Recursos Humanos explora o 

processo de certificação em três principais organizações nos EUA, Canadá e Reino Unido. Os 

resultados revelam semelhança considerável entre os países em relação as características so-

bre as principais partes interessadas e critérios de certificação. Por outro lado, eles revelam 
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grandes diferenças com relação aos pressupostos básicos subjacentes aos programas, aos pa-

drões e qualificações, à complexidade e aos programas de integração com o governo, indústria 

e academia. Dissimilaridade também existe no processo de certificação. Por isso, os modelos 

de programa de certificação para cada organização devem ser considerados em seu ambiente. 

Para além das diferenças há qualidades que são comuns e podem ser partilhadas. (Wiley, 

1999). 

 

No entanto, considerando o programa de certificações americano, que já existe há mais de 30 

anos e onde já foram certificados mais de 110.000 profissionais de Recursos Humanos, é sur-

preendente que não haja nenhuma pesquisa empírica (Barrett, Phillips, & Alexander, 1981), 

que teste quaisquer destes potenciais benefícios que possam ser compartilhados. 

 

Analisando as pesquisas que coletaram, os autores consideram que, apesar de sua popularida-

de crescente, e da quantidade de profissionais certificados, surpreendentemente pouco se sabe 

sobre como os profissionais de Recursos Humanos e seus empregadores percebem a certifica-

ção (Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 

 

Lengnick-Hall e Aguinis (2012) acreditam que o valor potencial da Certificação em Recursos 

Humanos é maior para os profissionais de Recursos Humanos que não têm cursos de gradua-

ção ou pós-graduação em gestão de recursos humanos ou de disciplinas afins. Para eles, os 

diplomas universitários têm mais status e fornecem um sinal mais forte para os empregadores 

quanto à competência dos recursos humanos do que fazer certificações em Recursos Huma-

nos. 

 

Por outro lado, profissionais de recursos humanos que não têm diploma universitário (ou não 

têm diploma universitário em gestão de recursos humanos ou de disciplinas afins) são mais 

susceptíveis a beneficiarem-se da obtenção de uma certificação em Recursos Humanos 

(Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 

 

Lengnick-Hall e Aguinis (2012) argumentam que a Certificação em Recursos Humanos tem o 
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potencial de afetar variáveis de resultados em vários níveis nas organizações. Indicam que, se 

a certificação é um indicador válido do desempenho de trabalho, utilizando-o como uma fer-

ramenta de tomada de decisão de seleção, pode-se melhorar o nível de desempenho individual 

de trabalho (ou seja, o desempenho do trabalho dos profissionais de Recursos Humanos). A 

certificação também pode prever outros resultados a nível individual como a progressão na 

carreira e salário. 

 

Além disso, se as organizações utilizam a Certificação em Recursos Humanos como uma fer-

ramenta de seleção de profissionais de Recursos Humanos, o desempenho de seus departa-

mentos de Recursos Humanos deve igualmente ser melhorada - ou seja, profissionais melhor 

qualificados resultaria em maior eficácia em recursos humanos em nível de departamento 

(Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 

 

A contratação de profissionais de Recursos Humanos mais competentes através do uso da 

certificação como ferramenta de seleção deve contribuir para um melhor desempenho do de-

partamento de Recursos Humanos através do desenvolvimento de processos de valorização do 

capital humano (Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 

 

Lengnick-Hall e Aguinis (2012) indicam uma estrutura multinível para pesquisas sobre Certi-

ficação em Recursos Humanos com o objetivo de contribuir para um estreitamento do fosso 

entre ciência e prática. Este cenário indica que a Certificação em Recursos Humanos tem efei-

tos tanto a nível micro (influenciando no nível individual o desempenho no trabalho de Re-

cursos Humanos e os resultados a nível individual) e ao nível macro (influenciando a reputa-

ção do departamento de Recursos Humanos e a eficácia do departamento). Ambos os efeitos, 

micro e macronível, da Certificação em Recursos Humanos estão a influenciar a legitimidade 

da profissão de Recursos Humanos. 

 

Vários autores manifestaram-se acerca da proposta. Uma síntese das ideias mais relevantes 

está aqui transcrita, inclusive a manifestação dos próprios autores da proposta original mani-

festando-se acerca das contribuições recebidas. 



Revisão da Literatura 

44 

 

Garza e Morgeson (2012) realizam sua análise e indicam contribuições a partir do exame da 

possível contribuição dos valores organizacionais para os processos de certificação. Ao reco-

nhecerem o impacto dos valores organizacionais, aceitam também o fato de que se concen-

trando em valores organizacionais, pode-se negligenciar o papel potencialmente importante 

que os valores individuais podem desempenhar na persecução de certificação em Recursos 

Humanos. É provável que os valores próprios de um funcionário tenham uma influência críti-

ca em direção ao seu desenvolvimento de forma mais ampla e da Certificação em Recursos 

Humanos, mais especificamente. Futuras pesquisas poderiam explorar essa influência a nível 

individual. 

 

Para esses autores, além de examinar as influências dos valores em nível organizacional ou 

em nível individual, outra área potencialmente interessante a explorar é a medida que a con-

gruência desses valores pode prever o valor e a busca da Certificação em Recursos Humanos. 

Um corpo significativo de evidências sugere que a congruência entre os valores da organiza-

ção e os do empregado é susceptível de produzir resultados positivos. 

 

Sob a ótica desses autores, é provável que os níveis alto e baixo de congruência entre os valo-

res organizacionais e individuais levarão a níveis altos e baixos de busca da Certificação em 

Recursos Humanos. Indicam-nos que seria particularmente interessante explorar o que desco-

necta ou conecta esses valores. 

 

Paxton (2012), ao examinar a proposta de Lengnick-Hall e Aguinis (2012), objeto do presente 

estudo, tece considerações a partir de sua própria experiência como profissional certificado 

tanto em PHR como nos exames para SPHR. Para ele, é possível tirar as seguintes conclusões 

e observações acerca de seu próprio comportamento: 

a) Os exames para a Certificação em Recursos Humanos medem os conhecimentos 

sobre a função de recursos humanos, não a habilidade de aplicar os conhecimen-

tos sobre o funcionamento dos recursos humanos para impactar os resultados dos 

negócios. 

b) Os fatores que mais diferenciam o impacto que um profissional de Recursos Hu-
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manos tem sobre os resultados da empresa estão na aplicação de seus conheci-

mentos voltados para uma visão de negócios, para o desenvolvimento de relações 

de influência e para a gestão de talentos. 

c) Não conhece experiências de contratação, demissão, promoção ou outra qualquer 

decisão sobre emprego unicamente com base no fato da pessoa deter a certifica-

ção. 

 

O autor manifesta a sua preocupação sobre a necessidade de saber se a certificação está me-

dindo as capacidades adequadas e que são importantes para as empresas. Para ele é preciso 

encorajar as investigações para que se concentrem verificação das capacidades que são exigi-

das dos profissionais de Recursos Humanos para criar valor para o acionista e de que forma as 

pesquisas podem se expandir para determinar a forma de avaliar, desenvolver, medir o impac-

to e certificar essas capacidades. 

 

Para Paxton (2012) também seria interessante promover investigações adicionais para encon-

trar formas de adaptar os exames PHR e SPHR a fim de torná-los uma fonte de previsão do 

desempenho futuro dos indivíduos que obtém a certificação, não apenas para medir o conhe-

cimento que cada um possui. Isso daria um valor significativo para os profissionais de Recur-

sos Humanos na construção da capacidade de a organização proporcionar melhores resultados 

de negócios. 

 

Latham (2012) indica que qualquer ensaio, incluindo um teste de certificação, pode ser avali-

ado para determinar se se trata de um indicador válido ou não. Assim, os ensaios sobre certifi-

cação, tais como o PHR e SPHR podem ser avaliados para determinar se eles atendem a crité-

rios de validade. 

 

Para ele, no entanto, a atual falta desses dados não diminui o valor do certificado PHR ou dos 

testes de certificação SPHR mais do que a falta de dados semelhantes diminui o valor de e-

xames que levam à obtenção de um título de MBA. Nem a falta de dados semelhantes vai 

diminuir o valor dos testes válidos para se tornar um Contador Público Certificado, Certified 

Internal Auditor. O processo de certificação em recursos humanos parece ser altamente vanta-
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joso com base na evidência científica existente coletada pelas pesquisas já realizadas. 

 

Já Cohen (2012) fornece uma detalhada descrição sobre a criação, o funcionamento e os obje-

tivos da Sociedade de Gestão de Recursos Humanos (SHRM) e do Human Resource Certifi-

cation Institute (HRCI). Após explicar a relação entre as duas entidades, a autora reforça que 

a SHRM e o HCR não são vinculados, apenas fazem trabalhos complementares. Na sequência 

a autora examina, longa e detalhadamente, todas as proposições dos autores, apoiando algu-

mas e rechaçando outras. 

 

A autora reconhece que a citação de Lawler e Boudreau (2009) que Lengnick-Hall e Aguinis 

incluíram na conclusão de seu artigo, de que o departamento de Recursos Humanos, muitas 

vezes, não tem o talento certo ou o talento existente é inferior ao talento encontrado em outras 

peças chave da organização é, infelizmente, às vezes bastante precisa. 

 

Ela concorda que nem uma certificação, nem uma licenciatura em Recursos Humanos poderá 

ser uma credencial adequada significando prontidão para executar trabalho em nível superior 

na área de Recursos Humanos. Considera necessária a identificação de qualificações de base, 

relevantes para os de profissionais de Recursos Humanos, razão pela qual indica como ade-

quada a proposta de Lengnick-Hall e Aguinis em traçar uma agenda de pesquisa que irá cons-

truir uma base científica para a certificação. 

 

No entanto, a autora chama a atenção para o fato de que a certificação profissional, o nível de 

educação e a experiência são apenas três peças do quebra-cabeça para indicar o que seja ade-

quado para a área de Recursos Humanos das organizações. Para ela Lengnick-Hall e Aguinis 

manifestam uma visão limitada do objetivo maior e mais importante do que afirmam. Uma 

abordagem mais completa seria a de olhar para todos esses componentes e também olhar para 

as competências pessoais necessárias para os profissionais de Recursos Humanos para serem 

bem-sucedidos em todos os níveis de suas carreiras. 

 

Os autores da proposta em discussão, Herman Aguinis e Mark L. Lengnick-Hall (2012), agora 
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em artigo capitaneado por Aguinis, analisam os comentários realizados pelos seus pares e 

concluem que há uma necessidade urgente de pesquisas empíricas sobre o valor da Certifica-

ção em Recursos Humanos para habilitar profissionais de recursos humanos para a prática de 

gestão de recursos humanos baseada em evidências. 

 

Reforçam os autores que a abordagem colaborativa que estão a utilizar para promover o apri-

moramento de um modelo orientador de pesquisas é susceptível de produzir evidências sobre 

o valor da Certificação em Recursos Humanos para as partes interessadas, dentro e fora do 

campo das organizações, o que por sua vez, também vai ajudar a diminuir a muito lamentada 

lacuna entre ciência e prática. 

 

 

1.2. A Certificação em Investimentos no Brasil 

 

 

A cada dia com maior intensidade as organizações utilizam-se do conhecimento como maté-

ria-prima para seus processos, independentemente de sua área de atuação. Por esta razão a 

abordagem denominada de gestão do conhecimento torna-se cada vez mais necessária. É pelo 

conhecimento que as organizações conseguem inovar, diferenciar-se e alcançar a competitivi-

dade necessária para garantia da sustentabilidade e competitividade. Sob esta ótica a educação 

corporativa adquire maior relevância. 

 

E no contexto da educação corporativa, a certificação profissional vem sendo utilizada como 

reconhecimento de que os trabalhadores detêm as competências exigidas para o desenvolvi-

mento de determinadas funções. Independentemente da forma pela qual a competência tenha 

sido adquirida ou desenvolvida, em espaços acadêmicos ou por meio de educação corporativa, 

os mecanismos de certificação profissional permitem afirmar se a competência encontra-se 

instalada. 
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A certificação de competências profissionais é concedida por um órgão credenciado, ou acre-

ditado, que expede um atestado onde consta o reconhecimento da competência do trabalhador. 

A competência, constituída por conhecimentos, habilidades e atitudes, é passível de certifica-

ção em relação a determinadas funções profissionais. O diferencial aqui consiste no fato de 

que o certificado será concedido com base no desempenho do profissional, não importando se 

sua formação ocorreu na escola ou decorre de sua prática do trabalho (Alexim & Freire, 

2002). 

 

Identificar as formas pelas quais as organizações têm utilizado os mecanismos de certificação 

profissional, nos subsistemas de gestão de pessoas, especialmente em educação corporativa, 

permitirá avaliar os impactos nos processos de gestão e na carreira profissional de seus em-

pregados.  

 

 

1.2.1. Relevância Temática 

 

 

A Certificação Profissional vem sendo utilizada no Brasil e no mundo como forma de reco-

nhecimento e legitimação de competências possuídas pelos trabalhadores, independentemente 

da forma como as tenham adquirido. Trata-se de mecanismo de reconhecimento de conheci-

mento e habilidades, especialmente em relação àqueles adquiridos como meio da educação 

corporativa. 

 

Por meio da Certificação sempre se reconhece uma competência, qualidade ou mérito do pro-

fissional, pois aqui estamos tratando de certificação de pessoas. No entanto, o conteúdo que 

compõe a avaliação pode variar de acordo com a definição do foco da certificação. Contudo, é 

mais comum encontrar definições indicando a certificação de competências, compostas por 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Esta ideia inclui aspecto intelectual, o de destreza e o 

comportamental e remete ao mais tradicional conceito de competência (Alexim, 2001). 
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As organizações brasileiras que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional também têm que 

atender a dispositivos legais que as obrigam a submeter seus empregados a um processo de 

certificação na área de investimentos. Assim, já temos duas vertentes nos processos de certifi-

cação: as de caráter legal (obrigatório) e as de caráter voluntário. A Certificação de Conheci-

mentos em Investimentos é exigida em todo o Sistema Financeiro Nacional Brasileiro em 

decorrência de decisão do seu Conselho Monetário Nacional que, por meio da Resolução 

3.158 de 17.12.2003, que substituiu a Resolução n. 2.838, de 30.05.2001, alterada pela Reso-

lução 3.057, de 19.12.2002, instituiu o processo de certificação como obrigatório a todos os 

profissionais indicados nestes normativos legais. 

 

Para entender como se chegou ao modelo de certificação profissional é necessário voltar no 

tempo em busca das razões que impulsionaram o seu desenvolvimento. A Revolução Indus-

trial impulsionou a criação de um novo conceito de produtividade em consequência de novos 

modelos de estruturas de trabalho. A busca de sistematização de procedimentos para ampliar a 

produtividade levou Taylor a desenhar um modelo de administração baseado em princípios 

científicos. Em contraposição surge a escola de relações humanas a partir das experiências de 

Elton Mayo (Maximiano, 2004). 

 

Em busca de novos modelos que permitam uma melhor gestão dos recursos humanos nas or-

ganizações, novas teorias são elaboradas na segunda metade do século XX. Desenvolvem-se 

as teorias motivacionais cujos maiores expoentes são Maslow e Herzberg. A conscientização 

acerca da escassez de recursos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, permite o apa-

recimento da abordagem administrativa da qualidade total. Concepções sobre liderança, traba-

lho em equipe, sistemas e arquitetura organizacionais, contribuem para o desenvolvimento de 

novos modelos de administração, até chegar-se ao reconhecimento do papel fundamental da 

experiência e conhecimento dos trabalhadores sobre a produtividade e os resultados obtidos 

nas organizações (Robbins, Judge & Sobral, 2010). 

 

Esse novo marco no desenvolvimento da concepção do trabalho nas organizações, configu-

rando a denominada era da informação e do conhecimento, provoca alterações nos modelos 

administrativos (Drucker, 2011). O reconhecimento de que os resultados das organizações 
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dependem da experiência e do conhecimento das pessoas envolvidas nos processos produtivos 

traz uma nova concepção acerca da gestão desses recursos. O vínculo com os resultados dá 

início à configuração denominada de Gestão Estratégica de Pessoas (Albuquerque, 2002). 

 

Agora nas organizações já se fala da gestão de talentos e das competências desses talentos. É 

a abordagem administrativa de gestão de pessoas por competências. Para Ney (2009, p. 258), 

“a formação por competência é perfeitamente compatível com a racionalização do trabalho e 

com a concepção substancialista de qualificação profissional porque responde à nova qualifi-

cação do trabalho”. Para ele essa nova qualificação do trabalho apresenta-se com um diferen-

cial que se embasa “no avanço tecnológico em duplo sentido: tecnologias de base física e tec-

nologias de gestão” (Ney, 2009, p. 258). 

 

A preocupação das lideranças nas organizações volta-se para a necessidade gestão do capital 

humano, especialmente do uso do conhecimento como ferramenta para a inovação e garantia 

da competitividade no mercado. É a ótica da abordagem administrativa da gestão do conhe-

cimento (Krogh, Ichijo & Nonaka, 2001). 

 

Uma necessidade maior de desenvolvimento dos talentos humanos provoca uma ênfase nos 

processos de treinamento e desenvolvimento que agora aparecem sob o manto da educação 

corporativa. Os saberes do mundo do trabalho extrapolam os conhecimentos do mundo aca-

dêmico. A necessidade de reconhecimento, valorização e aproveitamentos desses saberes nos 

processos administrativos provoca o aparecimento da Certificação Profissional. 

 

A Certificação de Conhecimentos em Investimentos vêm sendo utilizada no Brasil desde 

2002, tempo suficiente para permitir uma avaliação de seus impactos nos processos das orga-

nizações que a utilizam. Avaliar os impactos desse processo de certificação sob a ótica da 

percepção dos envolvidos contribuirá para aprimorar e racionalizar o seu uso como ferramen-

ta gerencial de gestão do conhecimento. 
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1.2.2. A Certificação Profissional no Sistema Financeiro Brasileiro 

 

 

O Sistema Financeiro Brasileiro - SFB, internamente denominado de Sistema Financeiro Na-

cional-SFN, em sua configuração mais recente, abrange instituições que podem ser agrupadas 

em três categorias: entidades normativas, supervisoras e operadoras. Entre as entidades nor-

mativas, responsáveis pelo regramento de todo o sistema encontramos o Conselho Monetário 

Nacional-CMN, o Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP e o Conselho Nacional de 

Previdência Complementar-CNPC. Entre as entidades supervisoras encontramos o Banco 

Central do Brasil-Bacen, a Comissão de Valores Mobiliários-CVM, a Superintendência de 

Seguros Privados-Susep e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar-Previc, 

conforme se pode observar na Figura 2. 

 

 
Figura 4: Composição do Sistema Financeiro Brasileiro 

Fonte: www.bcb.gov.br (2015). 
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As entidades operadoras, que estão situadas no terceiro nível da hierarquia do Sistema Finan-

ceiro Brasileiro, separadas por categorias e tipos, podem ser observadas no Quadro 1, onde 

também é possível observar a diversidade e quantidade de organizações componentes desse 

sistema. 

 

As letras na coluna inicial do Quadro 1 permitem identificar as instituições como entidades 

operadoras do Sistema Financeiro Brasileiro, conforme indicado na Figura 2, acima. 

 

Quadro 1: Entidades Operadoras do Sistema Financeiro Brasileiro 

Operado-

ras 
Categoria Tipos 

A Instituições financeiras captadoras de 

depósitos à vista 
 Bancos Múltiplos com carteira comercial 

 Bancos Comerciais 

 Caixa Econômica Federal 

 Cooperativas de Crédito 

Demais instituições financeiras  Agências de Fomento 

 Associações de Poupança e Empréstimo 

 Bancos de Câmbio 

 Bancos de Desenvolvimento 

 Bancos de Investimento 

 BNDES 

 Companhias Hipotecárias 

 Cooperativas Centrais de Crédito 

 Sociedades Crédito, Financiamento e Investimento 

 Sociedades de Crédito Imobiliário 

 Sociedades de Crédito ao Microempreendedor 

Bancos de Câmbio  

Outros Intermediários Financeiros  Administradoras de Consórcio 

 Sociedades de arrendamento mercantil 

 Sociedades corretoras de câmbio 

 Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliá-

rios 

 Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobi-

liários 

B Bolsas de mercadorias e futuros  

Bolsas de valores  
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Operado-

ras 
Categoria Tipos 

C Resseguradores  Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) 

Sociedades seguradoras  

Sociedades de capitalização  

Entidades abertas de previdência 

complementar 

 

D Entidades fechadas de previdência 

complementar 
 Fundos de pensão 

Fonte: www.bcb.gov.br (2015). 

 

A observação do Quadro 1 permite avaliar a quantidade e diversidade de organizações opera-

doras no Sistema Financeiro Brasileiro, inferindo-se daí, também o grau de complexidade das 

relações entre essas entidades e também com as entidades supervisoras e normativas. É preci-

so ter presente também que o desenvolvimento da tecnologia amplia a quantidade de possibi-

lidades de transações financeiras e com gera a necessidade maior número de estruturas espe-

cializadas por tipo de produtos. 

 

 

1.2.3. A criação da Certificação de Conhecimentos em Investimentos 

 

 

A sofisticação do mercado financeiro exige de seus profissionais, a cada dia, um grau maior 

de qualificação. O trabalho realizado por esses profissionais só pode ser entendido como parte 

do tecido social que incorpora reivindicações profissionais. Especialmente dos profissionais 

que desempenham as atividades vinculadas aos produtos de investimento, espera-se que este-

jam em condições de prestar informações e orientações que possam reduzir a incerteza vivida 

por seus clientes, estabelecendo relações de confiança embasadas na qualificação técnica (Fo-

garty & Rogers, 2005). 
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Produtos de Investimento são todos os instrumentos e modalidades operacionais disponíveis 

no mercado financeiro e de capitais, tais como cotas de fundos de investimentos, títulos, a-

ções, debêntures, derivativos, dentre outros. 

 

Os profissionais do sistema financeiro que trabalham com produtos de investimento, normal-

mente manipulam um conjunto suficientemente grande e robusto de materiais para viabilizar 

diagnósticos embasados em cálculos e evitar julgamentos obscuros. Em uma sociedade capi-

talista, todos os investidores se beneficiam ao receber informações qualificadas, o que contri-

bui para tornar os mercados razoavelmente estáveis convidativos (Fogarty & Rogers, 2005). 

 

Espera-se, portanto, desses profissionais, que estejam em condições de orientar os investido-

res para aplicações com maior probabilidade de produzir altos retornos totais no futuro. En-

quanto a dificuldade de se fazer isso não pode ser subestimada, a tarefa sugere uma adequada 

pesagem do conteúdo de informação de eventos passados. A medida em que o passado ofere-

ce pistas sobre o futuro é efetivamente preservada pela proporcional pesagem dos fatos, ob-

servadas as características e os desejos dos investidores, além das perspectivas econômicas 

identificadas no ambiente. A tecnologia de análise é baseada sobre esses sinais e deve contri-

buir para o desenvolvimento e ampliação desses mercados (Fogarty & Rogers, 2005). 

 

Nesse contexto, o CMN - Conselho Monetário Nacional, órgão normativo do Sistema Finan-

ceiro Brasileiro, por meio da Resolução n. 2838 de 30.05.2001, instituiu a certificação profis-

sional no âmbito de seu poder regulatório. A citada norma foi alterada pela Resolução 3057, 

de 19/12/2002 e pela Resolução 3.158 de 17.12.2003, que cancelou a Resolução 3057, ambas 

do Conselho Monetário Nacional. A norma vigente indica que é obrigatória a certificação 

para os profissionais que mantêm contato com investidores no processo de distribuição de 

produtos de investimento. 

 

A Resolução 3.158 de 17/12/03, do Conselho Monetário Nacional, também estabeleceu os 

prazos para a obtenção da certificação. Os profissionais que necessitam obter a Certificação 

poderão participar do processo de distribuição de produtos de investimento até 31.12.2007. A 

partir de 01.01.2008 apenas os profissionais certificados podem exercer as atividades indica-
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das. 

 

Para o cumprimento dessa exigência, as instituições financeiras deveriam observar o seguinte 

cronograma: 

I – 25%, no mínimo, do público-alvo até 31 de dezembro de 2004; 

II – 50%, no mínimo, do público-alvo até 31 de dezembro de 2005; 

III – 75%, no mínimo, do público-alvo até 31 de dezembro de 2006; 

IV – 100% do público-alvo até 31 de dezembro de 2007. 

 

Cabe ao Bacen fiscalizar o processo de certificação. A legislação não fez distinção de tipos de 

certificação. Mas, por conta da autorregulação do mercado, as entidades certificadoras estabe-

leceram tipos de certificação e critérios de distinção. 

 

Assim, embora com nomes diversos, pois cada certificadora denomina de forma diferente, há 

dois tipos de certificação: a básica, para os profissionais localizados em agências bancárias, e 

a qualificada, para aqueles que lidam com investidores qualificados, cujo conceito está previs-

to na Resolução 409 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

 

 

1.2.4. Entidades Certificadoras 

 

 

A certificação prevista na legislação acima citada, realizada mediante verificação de conhe-

cimentos por meio de aplicação de provas, é ofertada no mercado pelas seguintes entidades: 

Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e pela 

Ancor – Associação Nacional de Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadorias. 

 

A Anbima, conforme informações retiradas de seu sitio na Internet, representa mais de 340 
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instituições de diversos segmentos. Dentre seus associados estão bancos comerciais, múltiplos 

e de investimento, asset managements
1
, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários e 

consultores de investimento. 

 

A Anbima foi criada em 2009 e é resultado da fusão entre a Associação Nacional dos Bancos 

de Investimento (Anbid) e a Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro 

(Andima). Herdou das duas associações anteriores seus respectivos programas de Certificação 

de Conhecimentos em Investimentos e também o contingente de profissionais certificados por 

cada uma delas. Há que se frisar que as modelagens para a realização das provas seguiam me-

todologias diferentes em cada uma das duas entidades. Na fusão predominou a metodologia 

da antiga Anbid, que, no entanto, com o passar dos anos, passou a adotar parte dos procedi-

mentos da outra entidade. 

 

Constituída sob a natureza jurídica de Associação, em nome de e para seus associados exerce 

atividades de representação dos interesses do setor, de regulação e supervisão voluntária e 

privada de seus mercados, e de oferta de produtos e serviços que contribuam para o cresci-

mento sustentável dos mercados financeiro e de capitais (Anbima, 2013). 

 

 

1.2.5. Os tipos de Certificação de Conhecimentos em Investimentos 

 

 

Sob o selo Anbima, a associação construiu um conjunto de certificações que é ofertado aos 

seus associados e também ao público em geral. Cada uma delas atende a determinados pres-

supostos e objetivos e está destinada, preferencialmente, a um público-alvo. São as seguintes 

as certificações: 

  

                                                           

1 Administração de ativos: administração de recursos, gestão de ativos e administração de carteiras de investimento. 
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1.2.5.1. CPA-10 – Certificação Profissional Anbima – Série 10 

 

A CPA-10 é aplicada desde novembro de 2003 e se destina a certificar profissionais que de-

sempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento direta-

mente junto ao público investidor em agências bancárias. 

 

A certificação é considerada de nível básico, destina-se exclusivamente aos profissionais alo-

cados em agências bancárias que mantêm contato com os clientes no processo de distribuição 

dos produtos de investimentos. É considerada distribuição (venda) de produtos de investimen-

to a primeira aplicação do investidor nos instrumentos e modalidades operacionais disponí-

veis no mercado financeiro e de capitais. 

 

A necessidade de atualização foi instituída em janeiro de 2008, e deve ser observada por todos 

os profissionais já certificados na CPA-10. Assim, o profissional detentor da CPA 10 deverá 

atualizar o seu certificado em cinco anos a partir da data de obtenção da aprovação se manti-

ver vínculo empregatício com Instituições participantes do Programa de Certificação mantido 

pela Associação. Caso o profissional não esteja vinculado, deverá atualizar a sua certificação 

em três anos a partir da data de obtenção da aprovação. 

 

Para atualizar-se o profissional poderá participar de Programas de Treinamento, oferecidos ou 

validados pela instituição à qual pertence ou realizar Exame de Atualização. 

 

 

1.2.5.2. CPA - 20 – Certificação Profissional Anbima – Série 20 

 

A CPA-20 é aplicada desde novembro de 2002 e se destina a certificar profissionais que de-

sempenham atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento junto a 

investidores qualificados, e também aos gerentes de agências que atendam aos segmentos 
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Private
2
, Corporate

3
, investidores institucionais, e a profissionais que atendam aos mesmos 

segmentos em centrais de atendimento. 

 

A certificação é considerada de nível avançado, destina-se a todos os profissionais que têm 

contato com Investidores Qualificados no processo de distribuição de produtos de investimen-

to. Devem obtê-la os profissionais alocados em plataformas de atendimento diferenciado, des-

tinadas exclusivamente aos clientes Private, Middle Market
4
, Corporate e Investidores Insti-

tucionais; analistas que fazem apresentações para potenciais investidores e profissionais que 

têm contatos esporádicos com Investidores Qualificados, mesmo que as vendas não ocorram, 

independentemente do intervalo em que esses contatos serão estabelecidos. 

 

Da mesma forma, profissionais que atendam exclusivamente a investidores estrangeiros e 

aqueles que atuam na originação e estruturação de operações de underwriting
5
, e outras co-

muns ao mercado de capital, desde que tenham contato com investidores qualificados, ainda 

que esporádicos, no processo de distribuição de produtos de investimento. 

 

De acordo com a Instrução CVM n.º 409, e suas últimas atualizações, em seu artigo 109, o 

conceito de Investidor Qualificado abrange instituições financeiras; companhias seguradoras e 

sociedades de capitalização; entidades abertas e fechadas de previdência complementar; pes-

soas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) e que atestem por escrito sua condição de investidor qualifi-

cado; fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados; e admi-

nistradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM. 

 

Com a Instrução n.º 450 da mesma entidade, passaram a ser considerados também investido-

res qualificados os regimes próprios de previdência social, instituídos pela União, pelos Esta-

                                                           

2 Segmento de clientes de bancos composto por pessoas físicas de alta renda. 

3 Segmento de clientes de bancos composto por pessoas jurídicas classificadas como grandes empresas, grupos ou conglomerados de 

empresas. 
4 Segmento de clientes de bancos composto por pessoas jurídicas classificadas como médias empresas. 

5 É uma operação realizada por uma instituição financeira mediante a qual, sozinha ou organizada em consórcio, subscreve títulos de emissão 

por parte de uma empresa, para posterior revenda ao mercado (www.bovespa.com.br). 
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dos, pelo Distrito Federal ou por Municípios. 

 

 

1.2.5.3. CEA - Certificação de Especialista em Investimentos Anbima 

 

A CEA é aplicada desde setembro de 2009 e se destina a certificar profissionais que assesso-

ram investidores em seu planejamento de investimentos, sem possuir carteira de clientes, in-

clusive em Plataformas de Atendimento. O especialista de investimento atua diretamente jun-

to aos clientes ou aos gerentes de contas, indicando produtos dos mercados financeiros, de 

capitais e de previdência complementar aberta, disponíveis em sua instituição. 

 

A CEA se destina a certificar Profissionais das Instituições Participantes que assessoram os 

gerentes de contas de investidores pessoas físicas em seu planejamento de investimentos, po-

dendo indicar produtos dos mercados financeiro, de capitais e de previdência complementar 

aberta, disponíveis em sua instituição. 

 

Não são considerados como especialistas de investimento os Profissionais que apenas execu-

tam ordens e os Profissionais que distribuem exclusivamente uma única modalidade de produ-

to. 

 

Para a obtenção desta certificação não há pré-requisito quanto à formação acadêmica e/ou 

necessidade de outra certificação. 

 

 

1.2.5.4. CGA - Certificação de Gestores Anbima 

 

A CGA é aplicada desde junho de 2009 e se destina a certificar o profissional que desempe-

nha atividades de gestão de recursos de terceiros, sob remuneração, possuindo poderes para 
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tomar decisões de investimento. 

 

A atividade de gestão pode ser realizada via veículos coletivos de investimento como fundos e 

clubes de investimento; ou individualmente como carteiras administradas. 

 

O Código de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação determinou o 

prazo até 01/09/2010 para que as instituições participantes possuam exclusivamente profis-

sionais cadastrados no banco de dados da Anbima realizando atividade de gestão de recursos 

de terceiros. 

 

Conforme disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certifi-

cação Continuada, o profissional que obtiver a Certificação ou a Isenção da CGA deverá re-

nová-la anualmente. 

 

O Processo de Renovação CGA é online e deve ser realizado pelo profissional certificado ou 

isento. O procedimento é realizado diretamente no site da Certificação e poderão renovar a 

CGA, os profissionais que estiverem no período de renovação, que é composto pelos 30 dias 

que antecedem à data do vencimento até os 30 dias posteriores. 

 

 

1.2.6. Histórico da Certificação de Conhecimentos em Investimentos 

 

 

Para atender a legislação e fornecer aos seus associados um processo de certificação, a Anbi-

ma construiu um sistema de certificação que, atualmente, abarca a quase totalidade do públi-

co-alvo da certificação profissional inicialmente indicado na norma legal. 

 

No ano de 2012 a entidade comemorou 10 anos de seu Programa de Certificação. Em infor-
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mativo especial para registro da data, a Anbima publicou em seu site, vários dados relativos à 

primeira década da certificação de profissionais do mercado financeiro. 

 

Interessante observar o desenvolvimento do modelo de certificação durante o período, com a 

especialização no fornecimento de novos certificados, direcionados a públicos específicos do 

mercado financeiro e que não tinham outro tipo de reconhecimento em relação aos seus co-

nhecimentos adquiridos fora dos bancos escolares. É o que se pode observar na Figura 3. 

 

 
Figura 5: A linha do tempo das Certificações da Anbima 

Fonte: www.anbima.com.br (30.09.2012) 

 

Importa aqui reportar-se ao fato de que em 2007, ao ter entre seus certificados, profissionais 

com 5 anos de certificação, estabeleceu-se o conceito de certificações válidas e expiradas, ou 

sem validade. Com isso definiu-se que as certificações teriam validade de cinco anos, para o 

caso dos profissionais vinculados a instituições participantes da associação. Para os demais 

participantes, que recebem o título de aprovado (e não de certificado) foi estabelecido o prazo 

de validade de 3 anos. Vencida a certificação, para não perder seus efeitos frente à legislação 

vigente, ela precisa ser renovada. A renovação ocorre por meio de curso, prova específica de 
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revalidação ou prova normal de certificação. Caso ultrapasse o prazo da validade, o profissio-

nal deverá certificar-se outra vez. 

 

No mesmo informativo, a Instituição apresenta os dados relativos à participação dos estudan-

tes nas provas, como se pode observar no Gráfico 1. 

 

  
Gráfico 1: Participação de estudantes nas provas de certificação da Anbima – 10 anos 

Fonte: www.anbima.com.br (30.09.2012) 

 

O ingresso dos estudantes iniciou em 2004, portanto, a figura apresenta a evolução da partici-

pação desse segmento durante o período de oito anos. 

 

O gráfico apresenta dados crescentes, significando um aumento significativo desse grupamen-

to. É necessário lembrar que este contingente participa voluntariamente das provas. Indagada, 

a entidade certificadora informou que realizou um trabalho de divulgação da certificação jun-

to às universidades da sede (Estado de São Paulo), por meio de visitas e palestras aos estudan-

tes de faculdades afins, ressaltando os benefícios da certificação para o profissional e visando 
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dar aos estudantes oportunidade de chegar ao mercado já atendendo a requisitos legalmente 

exigidos. 

 

Ainda com base nos dados de 30.09.2012, o informativo que comemora os dez anos da certi-

ficação apresenta os dados relativos às instituições com maior número de empregados certifi-

cados. É o que se pode observar na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Principais instituições com maior número de profissionais certificados – 10 anos 

Instituição Total % do total 

1. Banco do Brasil S.A. 57.672 24,2 

2. Bradesco 34.233 14,3 

3. Banco Itaú - Unibanco 33.127 13,9 

4. Banco Santander Brasil S.A. 24.523 10,3 

5. Caixa Econômica Federal 15.481 6,5 

6. HSBC Bank Brasil S.A. 7.161 3,0 

7. Banrisul 4.882 2,0 

8. Banco do Nordeste 2.515 1,1 

9. Safra 2.042 0,9 

10. Banco Citibank 1.964 0,8 

11. BRB-Banco de Brasília 922 0,4 

12. Banco Itaú-BBA S.A. 792 0,3 

13. Banco Mercantil do Brasil 748 0,3 

14. Banestes 597 0,3 

Total dos 14 maiores 186.659 78,2 

Fonte: www.anbima.com.br (30.09.2012). 
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Outro dado que chama a atenção é a distribuição geográfica dos profissionais certificados, 

com mais da metade localizada na região Sudeste. A segunda maior concentração encontra-se 

na região Sul. A seguir encontram-se as regiões Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente. A 

menor quantidade de profissionais certificados está na região Norte, conforme se pode obser-

var na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Localização geográfica dos profissionais certificados – 10 anos 

Certificações Válidas 

TOTAIS POR REGIÃO (2002 a 2012*) % 

NORTE 6.129 2,6 

NORDESTE 27.041 11,3 

CENTRO-OESTE 20.808 8,7 

SUDESTE 138.431 58,0 

SUL 46.321 19,4 

* dados até 30/09/2012 238.730 100,0 

Fonte: www.anbima.com.br (30.09.2012). 

 

Em 28.04.2013, com dados de 31.03.2013, a entidade informava haver emitido, desde o início 

do período de certificações, 308.928 certificações. Em seu site ainda é possível consultar a 

relação de profissionais que obtiveram e mantém a sua certificação válida na data da consulta 

acima (28.04.2013), pois atenderam aos requisitos de revalidação do atestado obtido. É o que 

se pode observar na Tabela 3. 

 

A Tabela 3 apresenta um comparativo entre a quantidade de certificações vigentes e quantida-

de de certificações emitidas, possibilitando a visualização, no período de 10 anos em que os 

dados foram coletados, o alto número de profissionais que opta por manter a certificação váli-

da. É preciso observar também que os profissionais que se certificaram no primeiro ano, na 

melhor das hipóteses já teria que ter passado por dois processos de atualização. 
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Tabela 3: Quantidade de Certificações emitidas pela Anbima – 10 anos 

Tipo de 

Certificação 

Certificações 

Emitidas 

Certificações 

Vigentes 

Manutenção da 

Certificação - % 

CPA-10 255.870 201.969 78,9 

CPA-20 52.174 45.926 88,0 

CGA 312 305 97,8 

CEA 572 563 98,4 

Totais 308.928 248.763 80,5 

Fonte: http://certificacao.anbid.com.br/consulta_publica_consolidada.asp (31.03.2013). 

 

Sob o rótulo de certificações vigentes estão os dados relativos às certificações que continuam 

válidas, pois os profissionais cumpriram os procedimentos de atualização indicados pela enti-

dade. Em dez anos, os dados acumulados indicam que 80%, na média geral, dos profissionais 

certificados optaram por manter o selo recebido. 

 
Gráfico 2: Certificações Emitidas pela Anbima – 10 anos 

Fonte: http://certificacao.anbid.com.br/consulta_publica_consolidada.asp (31.03.2013). 
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O Gráfico 2 permite visualizar a predominância da certificação CPA 10, com 83 % dos pro-

fissionais certificados. Percentualmente as duas certificações, CEA e CGA são insignificantes. 

Ocorre que são direcionadas a um grupo de profissionais restrito. 

 

A absoluta maioria dos profissionais certificados está vinculada às instituições associadas à 

entidade certificadora. Nenhuma surpresa, considerando a obrigatoriedade legal exigida para 

o exercício das atividades controladas. A dúvida que surge é saber se todos esses profissionais 

estão alocados em atividades que exigem a certificação. 

 

Os profissionais sem vínculo são assim catalogados pela entidade certificadora quando não 

mantém vínculo com alguma instituição, ou seja, não tem obrigação de obter a certificação, 

pois não exercem as atividades controladas. Sob esta ótica, os profissionais sem vínculos 

constituem um contingente alto, conforme se pode observar na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Comparativo entre Certificações Vigentes e Profissionais sem vínculo – 10 anos 

Tipo de 

Certificação 

Certificações 

Vigentes 

Profissionais 

sem vínculo 

Profissionais sem 

vínculo - % 

CPA-10 201.969 27.271 13,5 

CPA-20 45.926 6.297 13,7 

CGA 305 60 19,7 

CEA 563 116 20,6 

Totais 248.763 33.744 13,6 

Fonte: http://certificacao.anbid.com.br/consulta_publica_consolidada.asp (31.03.2013). 

 

A Tabela 4 permite a visualização e comparação dos profissionais sem vínculo em relação ao 

contingente de profissionais com certificação válida, confirmando a percepção de ser um con-
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tingente considerável. E a dúvida que surge é sobre a razão que os leva a obter e manter o 

certificado. 

 

 

1.2.7. A imagem da Certificação de Conhecimentos em Investimentos 

 

 

Para avaliar os impactos da certificação no mercado, a Anbima, em 2009, contratou o Ibope - 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, respeitada empresa brasileira de pesquisa 

de mercado. Segundo dados veiculados em seu site da internet
6
, o Ibope “é a maior empresa 

privada de pesquisa da América Latina e a 12ª maior do mundo”. A unidade denominada Ibo-

pe-Inteligência, “especializada em estudos customizados, qualitativos e quantitativos, com os 

quais oferece diagnósticos e recomendações estratégicas”, realizou a pesquisa, cujos dados 

são apresentados a seguir. 

 

A investigação foi conduzida com os seguintes objetivos: 

a. Verificar se os profissionais e clientes perceberam melhora profissional com a cer-

tificação adquirida; 

b. Verificar se o Conteúdo Programático é adequado às atividades/necessidades dos 

gerentes e apontar outros assuntos que poderiam também ser contemplados no 

programa; 

c. Avaliar, entre clientes e gerentes, se houve percepção de evolução no atendimento 

dos clientes pelos profissionais certificados nos últimos 2 anos; 

d. Identificar se os profissionais entenderiam como positiva a criação de outras certi-

ficações e em quais áreas. 

 

Os questionários foram aplicados a dois segmentos envolvidos com a certificação: os gerentes 

certificados e os clientes atendidos por estes gerentes. 

                                                           

6 www.ibope.com.br. 
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Aplicada a pesquisa, coletados e analisados os dados relativos aos gerentes indicaram que a 

certificação é muito bem avaliada e os profissionais se mostram satisfeitos. Tal conclusão 

decorre do fato de a maior parte das avaliações atingir mais de 30% de notas 10. Caso forem 

somadas as notas 8 e 9, cerca de 80% dos gerentes estarão incluídos. 

 

Nesse segmento as forças da certificação percebidas são a melhora da capacitação técnica dos 

profissionais e a melhoria no atendimento aos clientes. Além destes pontos fortes, a certifica-

ção parece ser muito importante para informar os profissionais sobre os princípios da ética e 

regulação do mercado de investimentos. Ao final 82% dos gerentes concordam que os proces-

sos de certificação são a melhor forma de manter atualizado o profissional da área. 

 

No segmento de clientes é necessário observar que há dois tipos: os clientes Varejo e clientes 

Premium. Eles se diferenciam em relação à forma como acessam suas aplicações e como se 

informam sobre os seus investimentos. Foi possível perceber na pesquisa que o cliente varejo 

“acessa” essencialmente o gerente/consultor, enquanto que o cliente Premium utiliza, tam-

bém, serviços de atendimento alternativos como o telefônico e online, além de consultar o site 

das instituições. 

 

Os dados indicaram que no momento de adquirir um produto, os dois segmentos pensam em: 

rentabilidade, segurança e solidez. Contudo, enquanto o cliente Premium demanda solidez, 

liquidez é mais importante para o cliente Varejo. 

 

Apesar de hábitos e expectativas distintas em relação aos investimentos, a avaliação geral foi 

positiva para os dois segmentos. Ambos estão satisfeitos com o atendimento recebido nos 

últimos dois anos. Ambos percebem que seus gerentes estão cumprindo um roteiro de atendi-

mento pautado na certificação, ou seja, a certificação tem conseguido garantir o padrão dese-

jável de qualidade de atendimento aos investidores. 

 

É importante observar que quanto maior o índice de percepção de conformidade melhor é a 
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avaliação do atendimento recebido, indicando que há uma associação entre a satisfação do 

investidor e a certificação, a qual se traduz estatisticamente em um alto coeficiente de correla-

ção no caso dos contatos realizados para informações sobre um novo investimento de perfil 

arrojado. 

 

 

1.3. Gestão Estratégica de Pessoas 

 

 

As primeiras ideias ou raízes do pensamento estratégico em gestão de pessoas podem ser i-

dentificadas nos Estados Unidos, no período relativo a década de 1920. Um grupo de pensa-

dores elabora e experimenta novas e inovadoras práticas em gestão de pessoas, ancoradas em 

uma visão estratégica sobre a gestão do trabalho. É a época em que economistas e acadêmi-

cos, estudiosos das relações industriais provocam discussões acerca das novas, inovadoras e 

estratégicas políticas e práticas em gestão de pessoas (Lengnick-Hall, Lengnick-Hall, Andra-

de & Drake, 2009; Silva, Albuquerque & Costa, 2009). 

 

No entanto, durante 60 anos, ou até a década de 1980, na grande maioria das organizações, as 

áreas de recursos humanos permaneceram voltadas às atividades operacionais de controle. Só 

então a percepção de que a área poderia contribuir com os resultados das organizações passa a 

ser considerada de forma determinante para incorporação da perspectiva macro consubstanci-

ada na configuração da área de gestão de pessoas (Mascarenhas, 2008: Silva, Albuquerque & 

Costa, 2009). 

 

Já em 1987 Guest chamava a atenção para o fato de que a gestão de recursos humanos parece 

estar apoiada muito em teorias de compromisso e motivação e outras ideias derivadas do 

campo do comportamento organizacional. Para ele é preciso observar que, aceitando-se por 

um momento as limitações inerentes em fazer comparações entre a gestão de pessoas e a ges-

tão de recursos humanos, é, no entanto, possível discernir na literatura certas suposições, tal-

vez melhor descritas como estereótipos, que podem ser usadas para destacar as diferenças 
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entre as duas abordagens. 

 

Reconhece-se, a partir daí uma característica importante da gestão bem-sucedida de recursos 

humanos como sendo a capacidade de implementar planos estratégicos. Esta, por sua vez, 

requer uma capacidade de gerir a mudança organizacional planeada para ser adaptável e sen-

sível em face de pressões inesperadas em todos os níveis da organização (Guest, 1987). 

 

Ao compreender como uma organização muda à medida que cresce, pode-se entender como a 

gestão de recursos humanos deve mudar. A eficácia da gestão de recursos humanos depende 

de seu ajuste com estágio de desenvolvimento da organização. À medida que a organização 

cresce e se desenvolve, programas de gestão de recursos humanos, práticas e procedimentos 

devem mudar e se aperfeiçoar para atender às suas necessidades. Pode-se dizer que a gestão 

de recursos humanos se desenvolve através de uma série de etapas na medida em que a orga-

nização se torna mais complexa. Cada estágio incorpora e se constrói sobre etapas anteriores 

(Baird & Meshoulam, 1988). 

 

Nas palavras de Silva, Albuquerque & Costa, (2009, p. 159) "a diferença presente no contexto 

dos últimos anos é que a gestão de pessoas tem ganhado cada vez mais espaço na tentativa de 

responder a esses desafios, assumindo um papel cada vez mais estratégico". Hoje, é possível 

distinguir, na abordagem estratégica de gestão de pessoas, três abordagens teóricas: a univer-

salista, a contingencial e a configuracional (Delery & Doty, 1996; Lepak & Shaw, 2008; La-

combe & Albuquerque, 2008; Silva, Albuquerque & Costa, 2009). 

 

A primeira abordagem, denominada de universalista, caracteriza-se pelo reconhecimento da 

existência de um conjunto de melhores práticas de gestão de pessoas que podem ser utilizadas 

em todos os tipos de organizações. As pesquisas empreendidas visam definir quais são as prá-

ticas que seriam mais efetivas e gerariam melhores índices de desempenho em qualquer situa-

ção e em qualquer organização, independentemente de sua estratégia de negócios, do seu setor 

ou do seu tamanho. Essas práticas, no entanto, podem variar bastante (Huselid, 1995; Delery 

& Doty, 1996; Lacombe & Albuquerque, 2008; Lepak & Shaw, 2008; Silva, Mascarenhas, 

2008; Albuquerque & Costa, 2009). 
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A segunda abordagem, nomeada de contingencial, complementa a perspectiva universalista. 

Reconhece a existência de uma terceira variável interveniente que é considerada como um 

fator de contingência. Sob esta perspectiva, a estratégia organizacional é considerada o pri-

meiro fator de contingência na literatura sobre Recursos Humanos Estratégicos. Portanto, para 

alcançar um melhor desempenho, as práticas de gestão de pessoas devem ser consistentes com 

determinadas estratégias, decorrendo daí a necessidade de alinhamento externo ou vertical. Os 

experimentos sob esta perspectiva seguem a linha comportamental segundo a qual o sucesso 

da implementação da estratégia depende fortemente do comportamento dos empregados (De-

lery & Doty, 1996; Lacombe & Albuquerque, 2008; Lepak & Shaw, 2008; Mascarenhas, 

2008; Silva, Albuquerque & Costa, 2009). 

 

A terceira abordagem, denominada de configuracional, prescreve não só a necessidade de 

alinhamento vertical, mas também o alinhamento interno ou horizontal. Pretende identificar 

padrões de fatores que são propostos como maximamente efetivos. A abordagem considera a 

dinâmica interna do sistema de gestão de pessoas. Ao estudar a configuração dos diferentes 

componentes internos, busca obter sinergia nos diferentes modelos de gestão, que representam 

diversas orientações para a gestão de pessoas (Delery & Doty, 1996; Lacombe & Albuquer-

que, 2008; Lepak & Shaw, 2008; Silva, Albuquerque & Costa, 2009). 

 

Sob a ótica da abordagem configuracional, as diferentes modelagens em gestão de pessoas 

focadas na estratégia organizacional podem conduzir a um desempenho superior. Tal fato 

proporciona uma busca constante por configurações de práticas de gestão de pessoas que se-

jam internamente consistentes, que maximizam o alinhamento horizontal e identifiquem as 

opções de estratégia que permitam o melhor alinhamento externo (Delery & Doty, 1996; La-

combe & Albuquerque, 2008; Lepak & Shaw, 2008; Silva, Albuquerque & Costa, 2009). 

 

Em relação às práticas de gestão de pessoas, é possível observar que os primeiros estudos 

sobre avaliação estavam, com maior frequência, fundamentados na abordagem universalista. 

Contudo, nos últimos anos as abordagens contingencialista e configuracional vêm ganhando 

maior espaço, seja no uso dos princípios, seja como foco dos pesquisadores. E, embora os 
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resultados identificados por essas pesquisas possam parecer contraditórios, entende-se haver 

evidência suficiente para reconhecer que algumas práticas de gestão de pessoas, isoladamente 

ou em conjunto, podem trazer melhores resultados para a organização. Incluem-se nessa aná-

lise o caso de práticas de seleção e treinamento validados e sistematizados e processos de ava-

liação de desempenho e de remuneração baseados em resultados (Lacombe & Albuquerque, 

2008). 

 

Desta forma também se contribui para o denominado enfoque estratégico da organização. É 

por ele que se permite o alinhamento estratégico de toda a organização, considerando que 

orienta todos os esforços das pessoas para os objetivos estratégicos da organização, cumprin-

do assim o seu papel de contribuir para os resultados. Agrega novo enfoque para a gestão de 

pessoas, diferenciando-a dos procedimentos de controle e acompanhamento de processos ca-

racterísticos dos departamentos de pessoal (Albuquerque, 2002). 

 

A gestão de pessoas por competências constitui-se em abordagem administrativa ancorada no 

conceito de competência. É a abordagem que orienta os processos organizacionais desde a 

estratégia até a avaliação do resultado por meio do uso do conceito de competência. É por 

meio dela que se materializa o enfoque estratégico de gestão de pessoas, que assume uma 

postura de área de apoio à obtenção do resultado. Contudo, a visão completa da abordagem 

permite observar que ela parte do planejamento estratégico, onde já se encontram alinhados os 

conceitos de competência organizacional ao lado dos demais elementos que ancoram o plano 

estratégico de uma organização (Brandão, 2012). 

 

 

1.3.1. Gestão por Competências e os conceitos de Competência 

 

 

A partir do século passado, com a evolução das abordagens administrativas, a palavra compe-

tência foi incorporada ao linguajar das organizações. Hoje a expressão é utilizada para indicar 

uma capacidade de um trabalhador que realize adequadamente uma tarefa. Como pode tam-
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bém indicar o desempenho do profissional em um determinado contexto (Brandão, 2012). 

 

 

1.3.1.1. Os conceitos de Competência 

 

 

O debate acerca das competências no mundo das organizações começa entre os psicólogos e 

os administradores nos Estados Unidos, dando início à denominada escola americana de com-

petências. Trata-se de uma concepção comportamentalista, segundo a qual os atributos pesso-

ais permitem às pessoas alcançarem um desempenho superior. McClelland (1973) afirma que 

a competência é uma característica subjacente a uma pessoa que é relacionada com desempe-

nho superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação. É a noção de compe-

tência como um diferenciador crítico do desempenho (McClelland, 1973; Boyatzis, 2008). 

 

Não há uma única definição precisa sobre competência, que seja aceita por, pelo menos uma 

parte da comunidade de gestores e estudiosos. Por esta razão a pessoa que quer especificar as 

competências de uma organização não tem ideia clara do que está procurando. Por conse-

quência, nenhuma técnica para a identificação de competências pode ser empregada com su-

cesso em meio a uma confusão geral sobre o que a competência é. O primeiro passo, seja para 

o campo da gestão, seja para o campo da pesquisa, é optar por um conceito (Woodruffe, 

1993). 

 

Seja no Brasil ou na Europa, “o conceito de competência é percebido de forma diferente, de 

acordo com o ambiente em que ele está inserido”. É possível observar, pelo menos duas gran-

des linhas de ideias acerca de competências: associada ao mundo das empresas ou ao sistema 

educacional seja ele de instrução ou de formação profissional. Quando se trata de educação, 

também é possível vincular o conceito de competência aos “contextos não formais de apren-

dizagem, como na vida cotidiana, na família, na vida social ou no lazer” (Oliveira, Marescotti, 

& Formicuzzi, 2014, p. 26). 
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A literatura disponível oferece muitas explicações de competências. Alguns são examinados a 

seguir. Hoffmann (1999) sugere que o objetivo de definir competências "é melhorar o desem-

penho humano no trabalho". Ele desenvolveu uma tipologia dos significados de competência 

para mostrar que o termo tem vários significados, dependendo da finalidade para a qual ele é 

usado (Brophy & Kiely, 2002). 

 

Uma das tarefas da função planejamento é determinar os objetivos da organização. As compe-

tências relevantes são a orientação para a eficiência, a proatividade, o uso de diagnóstico e de 

conceitos, e a preocupação com o impacto. Essencialmente, a distinção que leva a uma ideia 

de competência é entre: os aspectos do trabalho que tem que ser realizado com competência; e 

o que as pessoas precisam trazer para o trabalho, a fim de executar esses aspectos para o nível 

requerido de competência. Nesse contexto, a competência é o conjunto de padrões de compor-

tamento que o titular precisa trazer para uma posição, a fim de desempenhar as suas tarefas e 

funções com eficácia. Uma competência é uma dimensão do comportamento manifesto, que 

permite que uma pessoa possa desempenhar utilizando a capacidade e o desejo de se compor-

tar dessa maneira (Woodruffe, 1993). 

 

A competência é definida como uma capacidade ou habilidade. É um conjunto de conjuntos 

relacionados, mas diferentes, de comportamento organizado em torno de uma construção sub-

jacente, chamada de "intenção". Os comportamentos são manifestações suplentes da intenção, 

conforme o caso, em várias situações ou momentos. Uma pessoa pode demonstrar esses com-

portamentos por várias razões ou para vários fins pretendidos (Boyatzis, 2008). 

 

Situando-se no espaço da teoria contingencial, Boyatzis (2008) afirma que a teoria do desem-

penho é a base para o conceito de competência. Acredita que o desempenho máximo pode 

ocorrer quando a capacidade ou talento da pessoa é consistente com as necessidades das de-

mandas de trabalho e do ambiente organizacional (Boyatzis, 1982). 

 

O talento da pessoa pode ser descrito pelos seus: valores, visão e filosofia pessoal; conheci-

mento; competências; vida e carreira; interesses; e estilo. As exigências do trabalho podem ser 

descritas pelas responsabilidades das funções e tarefas a serem executadas. Aspectos do ambi-
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ente organizacional, considerados impactantes para a demonstração de competências ou exer-

cício de papéis, incluem: cultura e clima; estrutura e sistemas; maturidade da indústria e posi-

cionamento estratégico dentro dele; e aspectos do ambiente econômico, político, social, ambi-

ental e religiosa em torno da organização (Boyatzis, 2008). 

 

Brophy e Kiely (2002) chamam a atenção para uma revisão da literatura realizada por Hoff-

mann (1999) que mostra três posições principais tomadas em direção a uma definição do ter-

mo. Competências foram definidas como:  

a. Desempenho observável; 

b. O padrão ou qualidade do resultado do desempenho da pessoa; ou 

c. Os atributos subjacentes de uma pessoa. 

 

A primeira posição está relacionada aos desempenhos observáveis ou as saídas dos processos 

de aprendizagem. Este foco no desempenho de uma pessoa denota a preocupação com a ne-

cessidade de adequá-lo às normas escritas. Tal abordagem forneceu um quadro comportamen-

tal orientador de processos de aprendizagem. O foco era a saída, ou tarefas a serem concluí-

das. (Hoffmann, 1999). 

 

A segunda posição entende a competência como padrão ou qualidade do resultado. Esta defi-

nição pode ser utilizada para impulsionar ganhos de produtividade ou a eficiência no local de 

trabalho. Pode haver várias aplicações da utilização de normas de qualidade de desempenho 

em ambientes de trabalho. Quando padrões melhorados são perseguidos, objetivos organiza-

cionais podem governar a natureza dos resultados esperados. A correspondência entre os obje-

tivos corporativos e desempenho individual ou equipe pode ser o objetivo de tal abordagem. 

O termo competência está no contexto das metas de desempenho organizacional total, ou seja, 

a competência indica os padrões de desempenho estabelecidos (Hoffmann, 1999). 

 

A terceira posição se refere aos atributos subjacentes de uma pessoa como os seus conheci-

mentos, competências ou habilidades. O uso desta definição foi criado com um foco sobre os 

insumos necessários aos indivíduos para que eles possam alcançar performances competentes. 
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Isto difere das duas primeiras posições que viram o termo como uma medida da produção de 

indivíduos. Ao descrever os conhecimentos, habilidades ou atitudes de profissionais compe-

tentes, os insumos necessários para o desenvolvimento de um programa de aprendizagem po-

deriam ser definidos. Tal programa pode incluir o conhecimento pré-requisito necessário, a 

fim de executar de forma competente. Por exemplo, um estudo dos princípios da psicologia 

pode ser necessário a fim de aplicar abordagens para a motivação do pessoal (Hoffmann, 

1999). 

 

Relacionada com a definição do termo é a razão para o uso da abordagem de competência. 

Isso irá determinar o ponto de partida tomado para a definição. Se a competência significa 

desempenho, então a justificativa para usar a abordagem é melhorar, ou de alguma forma alte-

rar o desempenho humano. Onde competência significa normas ou qualidade do desempenho, 

então a lógica é padronizar habilidades, elevar os padrões, introduzir mudanças ou definir 

normas mínimas de desempenho. Onde competência significa atributos subjacentes dos indi-

víduos, em seguida, a lógica é determinar o programa ou conteúdo de aprendizagem que vai 

levar a um desempenho competente. O significado emerge da aplicação desejada do conceito 

no que se refere ao desempenho humano (Hoffmann, 1999). 

 

Burgoyne (1993), também referido por Hoffmann (1999), indica que há uma grande variedade 

de interessados envolvidos em usar o termo competência, cada um com seus próprios interes-

ses contribuindo para o debate: 

 Os psicólogos estão preocupados com o conceito como uma medida da capacida-

de e se o desempenho observável de uma pessoa representa suas características ou 

capacidades subjacentes; 

 Os teóricos da administração aplicam uma análise funcional para definir como 

metas organizacionais que deveriam ser mais bem alcançadas através de um me-

lhor desempenho individual; 

 Os gestores de recursos humanos enxergam o conceito como uma ferramenta téc-

nica para implementar a direção estratégica através das práticas de recrutamento, 

alocação, formação, avaliação, promoção, sistemas de recompensa e planejamento 

de pessoal; 
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 Os políticos, incluindo aqueles envolvidos no processo político, como sindicatos, 

grupos patronais e dos partidos políticos, particularmente no Reino Unido e na 

Austrália, usam o conceito como um meio de melhorar a eficiência do mercado de 

trabalho. 

 

Competências combinam conhecimentos e habilidades e representam tanto a base de conhe-

cimentos subjacente quanto o conjunto de habilidades necessárias para expressar as compe-

tências. Competências podem distinguir a empresa e criar vantagem competitiva. A fim de ser 

uma fonte de vantagem competitiva sustentável, um recurso ou competência devem ser valio-

sos, raros e de difícil ou onerosa possibilidade de imitação (King, Fowler & Zeithaml, 2001). 

 

A experiência, os conhecimentos, as habilidades e motivação dos colaboradores, e o grau em 

que eles são apreciados pela administração são elementos-chave para produzir o máximo de 

benefícios para os objetivos da organização. As competências centrais ou competências es-

senciais são o resultado de um processo de aprendizagem conjunta em toda a organização e 

moldam produtos em que as estratégias de negócios internos e externos, a logística de produ-

ção e as competências individuais podem ser refletidas e contabilizadas (Hafeez & Essmail, 

2007). 

 

As competências organizacionais são uma combinação da especialização dos negócios e da 

utilização econômica das competências humanas. As competências essenciais são, portanto, 

relacionadas às características da organização, na forma de ativos intelectuais como motiva-

ção, esforço empregado, conhecimento tecnológico e profissional, relacionamentos e proces-

sos de gestão. Os talentos dos trabalhadores, as habilidades e motivação são elementos-chave 

no desenvolvimento de competências essenciais e, consequentemente, para atingir os objeti-

vos da organização, além de como o conhecimento é distribuído por meio de recursos huma-

nos dentro das organizações (Hafeez & Essmail, 2007). 

 

Ao avaliar a importância das competências atuais ou potenciais, os gestores têm um interesse 

evidente em determinar a extensão em que essas competências irão potencialmente levar à 

vantagem competitiva sustentável. Quatro características podem ajudar a determinar o valor 
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de uma competência como fonte de vantagem competitiva sustentável (King, Fowler & Zei-

thaml, 2001): 

a) Tacitividade: reflete a extensão em que uma competência é baseada no conheci-

mento que resiste a fácil codificação ou comunicação. As competências tácitas são 

baseadas no conhecimento mais intuitivo que não pode ser totalmente articulado.  

b) Robustez: caracteriza insensibilidade de uma competência às mudanças ambien-

tais. Competências robustas não estão vinculadas a um determinado conjunto de 

circunstâncias externas. Portanto, elas são mais propensas a reter o valor em face 

da mudança externa. 

c) Enraizamento: a fixação de uma competência afeta a sua transferência para outra 

empresa. Enraizamento é largamente determinado pela localização de uma com-

petência dentro da organização. As competências que estão incorporadas na mis-

são, cultura ou valores de uma empresa, por exemplo, são altamente imobilizadas. 

d) Consenso: reflete o entendimento compartilhado ou percepções comuns dentro de 

um grupo. Competência de consenso ocorre quando os gestores concordam com a 

vantagem competitiva em relação ao conhecimento e as habilidades que são valio-

sas em um setor da sua empresa. 

 

Muitos artigos recentes têm discutido a importância da gestão de competências e gestão do 

conhecimento organizacional para a obtenção de vantagens competitivas. Poucos executivos, 

no entanto, estão confortáveis em afirmar que suas organizações possuem as habilidades e 

processos de gestão do conhecimento conduzidos de forma eficaz (King, Fowler & Zeithaml, 

2001). 

 

No Brasil a ideia de competência está também legalmente definida pelo Decreto 5.707 de 23 

de fevereiro de 2006 que instituiu a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pesso-

al da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamentou os dispo-

sitivos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Segundo este dispositivo legal a compe-

tência pode ser entendida como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessá-

rios ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da institui-

ção. 
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Entre os conceitos de competência encontramos o que indica que ela se expressa em um de-

sempenho e está ancorada em três elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes, confor-

me se observa na Figura 4. 

 
Figura 6: Os três elementos da competência 

Fontes: (Durand, 1998); Droval (2009). 

 

Os conhecimentos correspondem aos conjuntos de informações estruturados e assimilados 

que tornam possível para o profissional compreender o mundo, mesmo que seja com interpre-

tações parciais. Conhecimento engloba, assim, o acesso aos dados, a capacidade de reconhe-

cê-los como informações aceitáveis e integrá-los em esquemas pré-existentes que evoluem, 

obviamente, ao longo do caminho (Durand, 1998). 

 

As habilidades relacionam-se com a capacidade de agir de um modo concreto de acordo com 

os objetivos ou processos pré-definidos. A habilidade não exclui o conhecimento, mas não 

exige uma compreensão completa de por que as habilidades e capacidades, quando colocado 

para as operações, realmente funcionam. Assim, o como fazer, em parte, relaciona-se com o 

empirismo e a tacitividade (Durand, 1998). 
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As atitudes referem-se ao interesse em agir. Revela a intenção em obter o resultado desejado. 

O comportamento, mas, mais ainda, a identidade e vontade (determinação) são parte essencial 

da capacidade de um indivíduo ou uma organização para conseguir qualquer coisa. Trata-se 

de enfatizar a dimensão cultural como chave para a competência organizacional (Durand, 

1998; Boyatzis, 2008). 

 

Estas três dimensões são os eixos genéricos da competência. A Figura 4 inclui ainda a distin-

ção entre técnicas (essencialmente empírica) e tecnologia (em parte explicado cientificamen-

te), ou as diferenças entre saber como, saber o que e saber por que fazer (Durand, 1998). 

 

Nessa mesma linha, Le Boterf (2003), em estudos acerca dos elementos que compõe a compe-

tência e permitem a sua expressão, apresenta os saberes mobilizáveis relacionados às funções 

que atendem, além dos modos principais de aquisição e de manifestação, conforme se pode 

visualizar no Quadro 02. 

 

Quadro 2: Saberes mobilizáveis para a competência 

Tipo Função Modo principal de 

aquisição 

Modo de manifestação 

Saberes teóricos Saber compreender Educação formal 

Formação inicial e con-

tinuada 

Declarativo 

Saberes de meio 

Saberes Procedurais
7
 

Saber adaptar-se 

Saber agir conforme a 

situação 

Saber como proceder 

Formação contínua e 

experiência 

Educação formal 

Formação inicial e con-

tinuada 

Declarativo 

 

Declarativo e procedural 

Saber-fazer operacionais Saber proceder 

Saber operar 

Experiência profissional Procedural 

Saber-fazer experiencial Saber agir em função de 

algo 

Experiência profissional Procedural 

                                                           

7
 Mantida a expressão utilizada pelo tradutor. A expressão “procedural” é utilizada com o sentido de procedimental, significando saberes 

relativos aos procedimentos administrativos, no contexto das organizações. 
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Tipo Função Modo principal de 

aquisição 

Modo de manifestação 

Saber fazer sociais ou 

relacionais 

Saber cooperar 

Saber conduzir-se 

Experiência social e 

profissional 

Procedural 

Saber-fazer cognitivos Saber tratar a informa-

ção 

Saber raciocinar 

Educação formal 

Formação inicial e con-

tínua experiência social 

e profissional analisada 

Procedural 

Fonte: Le Boterf (2003). 

 

Dutra (2001, 2004) desenvolveu a ideia de entrega como parte do conceito de competência. 

Segundo essa concepção é preciso considerar o que a pessoa vai realmente entregar para a 

organização em razão da expressão de sua competência. O autor (Dutra, 2004, p. 23) apresen-

ta o conceito de entrega passível de observação sob três aspectos: 

 A entrega exigida pela organização e que se origina dos seus objetivos estratégicos e se 

apresenta em diferentes padrões para diferentes grupos profissionais dentro da empresa; 

 A caracterização da entrega constituída pela forma de descrever a entrega exigida dos 

profissionais, identificável e objetiva para ser facilmente apreendida; 

 A forma de mensurar a entrega, ou seja, a construção de uma escala para mensurar a 

entrega descrita. 

 

 

1.3.1.2. A distinção entre "Competence" e "Competency" 

 

A análise da literatura mundial sobre competências revela a necessidade de distinguir duas 

palavras ou expressões que, embora possam ser traduzidas para o português utilizando uma 

única palavra, apresentam significados diferentes na língua original, a inglesa. 

 

A distinção indica que uma palavra é utilizada nos Estados Unidos e outra na Inglaterra, e, 

portanto, seus significados refletem as concepções sobre competências predominantes em 

cada um desses países. 
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Tendo chegado a uma definição de competency é importante diferenciá-la de competence. 

Uma distinção essencial é entre os aspectos do trabalho em que a pessoa é competente e os 

aspectos da pessoa que lhe permitirá ser competente. Algumas listas de competencies confun-

dem estes dois sentidos reunindo o que as pessoas devem ser capazes de fazer, com o que elas 

precisam para fazê-lo de forma eficaz (Woodruffe, 1993). 

 

Quadro 3: Comparação entre competency e competence 

Nomenclatura Competency ou competencies Competence ou competences 

Origem Estados Unidos Inglaterra 

Noção 
Conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes 
Resultados, produtos 

Abordagem Soft Hard 

Propósito 
Identificar desempenhos superiores (processo 

educacional) 

Identificar padrões mínimos (desem-

penho no trabalho) 

Foco 
A pessoa (características pessoais) - processo 

intrínseco 

O cargo (expectativas ligadas à fun-

ção) - processo extrínseco 

Ênfase 
Características pessoais (input, learning and 

development of competency). 

Tarefas e resultados (output, work-

place perfomance) 

Identificação por 

meio de 

Técnicas de investigação de eventos compor-

tamentais. 

Análise funcional de papéis e respon-

sabilidades de trabalho. 

Indicação 
O que as pessoas precisam trazer para um 

papel a desempenhar ao nível exigido. 

Áreas de competência (campos do 

conhecimento) que uma pessoa deve 

executar de forma eficaz. 

Público-alvo Gerentes Nível operacional 

Fontes: Sparrow & Bognano (1993); Woodruffe (1993); Bitencourt (2001); Le Deist & Winterton (2005); Teo-

dorescu (2006); Hafeez & Essmail (2007). 

 

O Quadro 3 apresenta uma síntese das características de cada uma das abordagens a fim de 

diferenciar os dois termos com base em vários autores que se dedicaram a estabelecer essa 

distinção. A distinção torna-se ainda mais importante na tradução dos conceitos para a prática, 

pois evita confusões decorrentes de listagens de competências, na mesma organização, para o 

mesmo espaço ocupacional, com fundamentos diversos. 
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1.3.1.3. Classificação das Competências 

 

As competências apresentadas em uma lista devem ser revistas para decidir quais são as mais 

importantes, quais serão susceptíveis de aumentar em importância e quais tendem a se tornar 

menos importante ao longo do tempo. Isso faz sentido se a análise de trabalho se concentrar 

em exigências presentes e futuras. Na maioria dos casos, é melhor concentrar-se no futuro. 

Afinal, a organização está a avaliar e desenvolver gestores do futuro, não do presente. Catego-

rizar competências em termos de maturidade irá mostrar quais são fundamentais ao longo da 

carreira de uma pessoa. Isto parece perfeitamente legítimo, e é baseado na comparação entre 

listas de competências em diferentes níveis (Woodruffe, 1993). 

 

Nessa mesma linha, uma das classificações mais difundidas é a de Sparrow e Bognano (1993) 

que apresenta as competências identificadas em quatro blocos, de acordo com sua relevância 

temporal, conforme se pode observar na Figura 7: 

 

 
Figura 7: Classificação das competências 

Fontes: Sparrow & Bognano (1993); Droval (2009). 
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A combinação de um grau de relevância e a variável tempo caracteriza um tipo de competên-

cia na organização. São as consideradas: 

 Emergentes: as que surgem com mudanças significativas que ocorrem no mercado 

de trabalho e estão relacionadas, por exemplo, ao domínio de um idioma, ao efi-

caz uso de novas tecnologias, entre outros fatores. São importantes para a reorien-

tação estratégica da organização; 

 Declinantes: as que estão relacionadas às mudanças de tecnologias ou do modo de 

operacionalização das atividades da organização. São aquelas que se tornam obso-

letas devido às mudanças tecnológicas ou da estratégia da organização, como por 

exemplo, a datilografia; 

 Estáveis ou essenciais: aquelas que permanecem relevantes ao logo do tempo. São 

fundamentais para a organização, como por exemplo, o conhecimento dos negó-

cios da empresa; 

 Transitórias: aquelas necessárias em momentos críticos da organização, como por 

exemplo, a capacidade de conviver com a incerteza e com o estresse. 

 

As listas de competência podem adicionar valor real ao se olhar para o futuro. Elas não devem 

ser baseadas no passado. Pode-se obter a melhor estimativa do futuro e o que ele vai exigir 

das pessoas, e assim garantir que a lista de competências é mantida atualizada. Um sistema 

com raízes no passado corre o risco de se perder nas mudanças, especialmente em competên-

cias requeridas implícitas em mudanças na organização e seu ambiente (Woodruffe, 1993). 

 

Segundo Mils, Platts, Bourne e Richards (2002, p. 13), as organizações possuem recursos e 

competências dentre as quais, em determinado momento, algumas podem ser importantes, 

outras não. No entanto, todas, recursos e competências, são da empresa e é necessário consi-

derá-las. Por essa razão é importante observá-las em categorias distintas: 

 Competências essenciais: fundamentais para a sobrevivência da organização e 

centrais em sua estratégia; 

 Competências distintivas: reconhecidas pelos clientes como diferenciais em rela-

ção aos competidores; conferem à organização vantagens competitivas; 

 Competências de unidades de negócio: pequeno número de atividades-chave (en-

tre três e seis) esperadas pela organização das unidades de negócio; 

 Competências de suporte: atividades que servem de alicerce para outras ativida-

des da organização. Por exemplo: a construção e o trabalho eficientes em equipes 

podem ter grande influência na velocidade e qualidade de muitas atividades den-
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tro da organização; 

 Capacidade dinâmica: condição da organização de adaptar continuamente suas 

competências às exigências do ambiente. 

 

Para Zarifian (2001), as competências podem ser diferenciadas em: 

 Profissionais: aquelas mobilizadas na prática profissional em dada situação; 

 Organizacionais: são as desenvolvidas na organização e podem ser relativas à or-

ganização de fluxos de trabalho, a processos (desenvolvidas nos processos de tra-

balho), a técnicas (conhecimentos de técnicas e formas de trabalho), a serviços (a-

liadas ao impacto sobre o cliente) e competências sociais (ligadas ao comporta-

mento e atitudes das pessoas). 

 

Zarifian (2001) ainda faz uma distinção entre a parte mais estável e duradoura das competên-

cias, aquela constituída pela associação entre os saberes gerais e profissionais (referências de 

um dado universo profissional) e as competências de fundo (adquiridas em situação educativa 

e formalizadas em conquistas cognitivas e comportamentais necessárias para enfrentar as ca-

tegorias de situações-problema). 

 

Fleury e Fleury (2001, p. 189) ao tratar da vinculação entre estratégia e competência citam 

Zarifian (1999) para apresentar uma diferenciação entre as competências. São passíveis de 

serem identificadas em uma organização: 

 Competências sobre processos: os conhecimentos do processo de trabalho; 

 Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser 

realizado; 

 Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de trabalho; 

 Competências de serviço: aliar à competência técnica a pergunta: qual o impacto 

que este produto ou serviço terá sobre o consumidor final? 

 Competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam os comporta-

mentos das pessoas; o autor identifica três domínios destas competências: auto-

nomia, responsabilização e comunicação. 

 

Bergenhenegouwen, Horn & Mooijman (1997) distinguem competências essenciais de com-

petências individuais. Para eles, competências essenciais são o resultado de um processo de 

aprendizagem conjunta na organização e formam produtos em que as estratégias de negócios 

internos e externos, logística de produção e competências individuais encontram sua expres-
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são. Competências essenciais são, portanto, extremamente adequadas para permitir às organi-

zações responderem aos seus ambientes e seguir uma política específica de produto / merca-

do. 

 

O conteúdo e a forma das competências essenciais são criados através das conexões entre os 

objetivos, estratégia, estrutura e cultura da organização, bem como os seus conceitos de ges-

tão, a competência de seus funcionários e do grau em que os funcionários são apreciados pela 

administração. É precisamente o esforço do funcionário, o entusiasmo, a motivação e autoi-

magem subjacente que permitem distinguir o empregado bem-sucedido, aquele que apresenta 

um desempenho superior (Bergenhenegouwen, Horn & Mooijman, 1997). 

 

De acordo com Barenji, Hashemipour e Guerra-Zubiaga (2013), competências dentro de uma 

organização podem ser categorizadas em três grupos: 

 Competências individuais: o Departamento do Trabalho, Emprego e Administra-

ção de Treinamento (ETA), descreve competência individual, como: "a habilidade 

ou capacidade dos indivíduos para aplicar o conjunto necessário de competências, 

habilidades e conhecimentos relacionados para executar determinada tarefa com 

sucesso em um ambiente de trabalho definido ". 

 Competência empresarial: que se refere a um conjunto de competências que se 

constituem a partir das instalações da empresa relacionadas ao conhecimento de 

seus negócios. Esta classe de competências captura informações relacionadas com 

as atividades da empresa, seus recursos e conhecimentos. 

 Competências orientadas para a colaboração: é a capacidade das organizações pa-

ra cooperar e colaborar, trabalhando em conjunto para a realização de um objetivo 

comum. Interação e comunicação são destacadas como elementos que estabele-

cem a base para a compreensão compartilhada que por sua vez é considerada a ba-

se para a criação de competência colaborativa orientada numa rede. 

 

Para Le Deist e Winterton (2005), há tanta confusão e debate sobre o conceito de "competên-

cia" que é impossível identificar ou imputar uma teoria coerente ou para chegar a uma defini-

ção capaz de acomodar e reconciliar todas as diferentes maneiras com que o termo é utilizado. 
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Eles conseguem identificar as seguintes linhas: 

 A abordagem comportamental - a tradição americana: ancora a ideia de compe-

tência nas características de personalidade associadas ao desempenho superior e à 

alta motivação e tem McClelland (1973) como seu precursor. Outro expoente de 

destaque é Boyatzis (1982) com suas pesquisas sobre competências gerenciais e 

capacidade de aprimoramento das competências. 

 A abordagem funcional – a tradição do Reino Unido: estabeleceu um sistema uni-

ficado de âmbito nacional de qualificações baseadas no trabalho que foi impulsio-

nado pela adoção de um quadro de qualificações baseado em competências, que 

posteriormente influenciou desenvolvimentos semelhantes em outros países da 

União Europeia. 

 A abordagem multidimensional e holística - França, Alemanha e Áustria: Na Eu-

ropa continental, duas outras abordagens são evidentes, as exemplificadas pela 

França e pela Alemanha. A Áustria adotou uma abordagem semelhante à da Ale-

manha no que respeita ao conceito de qualificações-chave, definindo-as como 

qualificações funcionais e profissionais transversais, incluindo habilidades especí-

ficas e aspectos da formação da personalidade. 

 

Cheetham e Chivers (1996), também referidos por Le Deist e Winterton (2005), em busca de 

uma tipologia de competências mais abrangente e que pudesse unificar ou representar as de-

mais abordagens, inclusive conectando os conceitos de “competence” e “competency”, desen-

volveramm um modelo holístico de competência profissional, composto por cinco conjuntos: 

 Competências cognitivas: incluem o conhecimento tácito informal adquirido ex-

perimentalmente. 

 Competências funcionais: habilidades técnicas capazes de serem demonstradas. 

 Competências pessoais: são as competências comportamentais relacionadas com o 

desempenho eficaz ou superior em um trabalho. 

 Competências éticas: definidas como valores pessoais e profissionais adequadas e 

a capacidade de fazer julgamentos em situações relacionadas com o trabalho. 

 Metacompetências: preocupadas com a capacidade de lidar com a incerteza, bem 

como com a aprendizagem e reflexão. 
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Le Deist e Winterton (2005) indicam que uma tipologia holística é útil para compreender a 

combinação de conhecimentos, aptidões e competências sociais que são necessárias para de-

terminadas profissões. As competências exigidas de uma ocupação incluem tanto aspectos 

conceituais, como conhecimento e compreensão, quanto operacionais, ou habilidades aplica-

das. As competências mais associadas com eficácia individual também são tanto conceituais 

(Metacompetência, incluindo aprender a aprender) quanto operacionais (competência social, 

incluindo comportamentos e atitudes). A abordagem holística dos autores está representada na 

Figura 8: 

 

 

Figura 8: Modelo Holístico de Competência 

Le Deist e Winterton (2005) 

 

As competências cognitivas, funcionais e sociais são muito conhecidas e relacionadas com a 

abordagem francesa (savoir, savoir faire, savoir être
8
), bem como os antigos KSA (conheci-

mentos, habilidades e atitudes) utilizados nas áreas de treinamento. Assim, o conhecimento (e 

compreensão) é capturado pela competência cognitiva, habilidades são capturados pela com-

                                                           

8
 Saber, saber fazer, saber ser. 
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petência funcional e competências comportamentais e atitudinais são capturados pela compe-

tência social. Metacompetência é bastante diferente destas dimensões, uma vez que está facili-

tando a aquisição das outras competências materiais (Le Deist & Winterton, 2005). 

 

Embora a distinção entre estas dimensões possa ser feita de forma analítica, na prática, signi-

fica que uma pessoa não pode ter apenas conhecimento subjacente, ou habilidades funcionais, 

ou comportamento social adequado, a fim de ser eficaz no trabalho. Portanto, o que se faz 

necessário é olhar para as competências necessárias para uma ocupação de forma holística, 

descrevendo-as em termos multidimensionais. (Le Deist & Winterton, 2005). 

 

 

1.3.1.4. Criação e desenvolvimento de Competências 

 

Garavan, Morley, Gunnigle e McGuire (2002), nos indicam que a aprendizagem no local de 

trabalho representa um conjunto de processos que ocorre dentro de contextos organizacionais 

e que se concentra em adquirir e assimilar um cluster integrado de conhecimentos, habilida-

des, valores e sentimentos que resulta em fundamentalmente, mudança de comportamento dos 

indivíduos e reorientação das equipes. 

 

Para esses autores, a aprendizagem no local de trabalho incorpora, dentro de seus limites, as 

questões da aprendizagem individual e organizacional, tanto como disciplina acadêmica quan-

to como conjunto de práticas que ocorrem tanto formal como informalmente dentro das orga-

nizações. 

 

Ainda segundo Garavan et al (2002), a literatura sobre aprendizagem no local de trabalho 

centra-se sobre os processos envolvidos na aprendizagem do trabalho, em e através do traba-

lho. Aprendizagem no local de trabalho é considerada um imperativo para o sucesso do negó-

cio dentro do paradigma de gestão de recursos humanos estratégico. Eles afirmam que, para 

os trabalhadores serem considerados competentes não devem apenas receber uma formação 

abrangente e sistemática inicial, mas devem participar de uma série de atividades formais e 



Revisão da Literatura 

90 

informais de aprendizagem em toda a sua vida profissional. 

 

Prahalad (1999, p. 44) nos demonstra que “o desenvolvimento de competências se concentra 

no aprendizado em três níveis: individual, grupos familiares e empresa. ” Ele nos chama a 

atenção para o fato de que “o foco do aprendizado não é simplesmente o desenvolvimento da 

capacidade analítica. Ele inclui os processos e os valores. ” Para uma ideia mais completa 

sobre seu pensamento acerca da criação de competências nas organizações é fundamental 

observar o Quadro 4. 

 

Quadro 4: O processo de criação de competências 

O desafio dos altos executivos é criar medidas específicas para administrar o processo de desenvolvimento de 

competências 

Tecnologia Aprendizado Coletivo Compartilhamento 

1. Pessoas Equipes Organização 

2. Tácita/Explícita Tácito/explícito Explícito/Tácito 

3. Excelência pessoal Expertise da equipe Capacidade organizacional 

4. Conhecimento científico 
Compreender as aplicações especí-

ficas 
Desenvolver competências 

5. Criatividade e imaginação Projetos/capacidades especiais 
Nova forma de construir empresas 

e de competir 

Fonte: Prahalad (1999). 

 

Importa aqui a percepção da variedade de elementos a contribuir com a criação de competên-

cias em todos os seus níveis. É preciso reconhecer que se trata de um fenômeno complexo, 

portanto, exige um grau maior de atenção em todos os seus componentes. Também é impor-

tante perceber a aproximação da abordagem de competências à de aprendizado organizacional 

e a de gestão do conhecimento, pelos elementos que se pode observar no Quadro 4, acima, 

como intervenientes no processo de criação de competências. 
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1.3.2. Modelagem para Gestão por Competências 

 

 

Uma modelagem de gestão por competências, de acordo com Durand (1998), vai além da 

escolha da conceituação de competência, e de sua subjacente concepção de organização. Ela 

inclui o que ele denomina de alavancas gerenciais, que são de naturezas diferentes: 

 Estratégia: é o pensamento estratégico que conduz a uma visão estratégica, a uma 

lógica estratégica relativa ao "saber por que", da implantação estratégia a tomada 

de decisões estratégicas. Isso se relaciona com o conhecimento, a dimensão do 

“sei o que e sei o porquê”. 

 Organização: composta pela estrutura organizacional, bem como dos processos de 

gestão. Isso se relaciona mais com a dimensão "sei como". 

 Motivação: está relacionada a criação de incentivos, mas também ao treinamento, 

ao incentivo do pensamento e comportamento positivos, promovendo a dedicação 

e vontade. Isto diz respeito, portanto, à dimensão "atitudes". 

 

É possível utilizar outros sentidos de competência, gerando consequências e modelagens di-

versas como, por exemplo, se entendermos que, do ponto de vista de uma teoria baseada em 

recursos da empresa, a vantagem competitiva sustentada é vista como decorrente de recursos 

internos de uma empresa se estes podem agregar valor. As competências são únicas ou raras, 

são difíceis de serem imitadas pelos concorrentes e não são substituíveis. A principal virtude 

da abordagem por competências é que ela reconhece a complexa interação entre as pessoas, as 

habilidades e tecnologias que impulsionam o desempenho da empresa e importância da a-

prendizagem e dependência de trajetória em sua evolução (Le Deist & Winterton, 2005). 

 

Seguindo as práticas de pesquisa em modelagem, identificam-se as três camadas abaixo for-

mando possíveis modelagens em gestão por competências (Barenji, Hashemipour & Guerra-

Zubiaga, 2013): 

• Nível organizacional: inclui os conceitos mais gerais e suas relações, o que é co-

mum a todas as competências no mais alto nível, independente do domínio de a-
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plicação; 

• Nível de infraestrutura: um nível intermédio, que inclui modelos mais detalhados, 

com foco em diferentes classes de competências; 

• Nível de conteúdo: que representa modelos de competências concretas. 

 

Bergenhenegouwen (1996) indica que, num contexto de gestão, os gestores devem possuir 

uma gama de competências pessoais, juntamente com competências específicas da tarefa a ser 

executada de forma eficaz. Muitas organizações combinam as competências pessoais e com-

petências baseadas no trabalho, mas a maioria dos modelos não necessariamente equilibra 

estes dois aspectos de forma eficaz. Isto se torna desvantajoso para a organização, pois limita 

as possibilidades de aprender a corrigir qualquer desequilíbrio entre os dois conjuntos. Em 

vez disso, uma abordagem híbrida mais robusta, que se baseia nos melhores aspectos de am-

bas as abordagens poderia oferecer um paradigma de gestão de desempenho mais eficaz e 

inovador (Barenji, Hashemipour & Guerra-Zubiaga, 2013). 

 

Em se tratando competências nas organizações reconhece-se a necessidade de alinhar as com-

petências centrais, identificadas no nível da organização, com as competências individuais, 

em nível operacional. Além disso, é de fundamental importância, considerar o papel da tecno-

logia da informação na gestão de competências entre os níveis macro e micro. Para viabilizar 

essa relação incorpora-se uma tipologia de competências: competências em estoque, compe-

tências em uso, e competências em curso. A gestão por competências envolve a especificação 

das necessidades de competência de uma organização, a identificação de lacunas de compe-

tência (entre a competência necessária e a real), fornecimento de competências, além do de-

senvolvimento de competências através da formação e coaching (Lindgren, Henfridsson & 

Schultze, 2004). 

 

A determinação das competências essenciais existentes e desejadas na organização faz, ge-

ralmente, parte do foco macro de gestão estratégica. O gerenciamento dessas competências a 

nível operacional é geralmente responsabilidade das áreas de recursos humanos. Para estabe-

lecer o vínculo entre os níveis macro e micro das competências e viabilizar a modelagem é 

fundamental incorporar um suporte tecnológico (Lindgren, Henfridsson & Schultze, 2004). 
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O uso da concepção de competência como prática profissional se move em direção a uma 

orientação sistêmica, incorporando fatores que definem um aumento de competências em nú-

mero e complexidade. Ambos os fatores, situacionais e humanos, devem ser abordados na 

definição de competência. Educação e testes para a competência devem se concentrar no tra-

balho dos profissionais em equipes, bem como sobre as suas competências individuais (Quee-

ney, 1997). 

 

A necessidade de introduzir um foco da equipe na preparação profissional não diminui a im-

portância de preparar plenamente cada indivíduo no que diz respeito aos conhecimentos, habi-

lidades e capacidades de desempenho essenciais para a profissão que ele ou ela está prestes a 

iniciar ou continuar. Como a competência se move de um indivíduo para uma perspectiva de 

sistemas, pode-se esperar um movimento paralelo de um indivíduo para um de foco compe-

tência organizacional (Queeney, 1997). 

 

A competência do indivíduo também tem contexto, um fator que tem recebido pouca atenção 

no passado. Para ser um profissional competente, um profissional deve ser capaz de empregar 

conhecimentos, habilidades e capacidades de desempenho dentro de um contexto específico, 

ou uma configuração prática. Estes fatores aumentam a importância do contexto no qual a 

prática é aprimorada e os profissionais se desenvolvem. Em vez de operar em relativo isola-

mento, contando principalmente com as suas próprias capacidades técnicas, profissionais de 

hoje estão descobrindo que eles devem ser capazes de funcionar de forma eficaz dentro do 

contexto do seu trabalho diário, para trabalhar com os outros como parte de um sistema, ou 

equipe (Queeney, 1997). 

 

Competência como tradicionalmente definida em termos de conhecimentos, habilidades e 

capacidades de desempenho continua a ser necessária, mas já não é suficiente para garantir a 

capacidade de um profissional para um desempenho competente. Profissionais no século 21 

devem ser capazes de aplicar as suas capacidades técnicas, de suas profissões, trabalhando 

com outras pessoas, seja no campo de suas profissões ou fora delas (Queeney, 1997). 
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Como a competência se move do aspecto individual para uma perspectiva de sistemas, pode-

se esperar um movimento paralelo, de um foco individual para um foco em competência or-

ganizacional. Competência está se tornando um componente de planos de longo prazo para 

muitas organizações. No planejamento estratégico estas organizações estão a identificar as 

competências de que necessitarão para desempenhar as suas missões e objetivos, determinar 

quais as competências que atualmente possuem e quais são aquelas que eles terão de adquirir 

(Queeney, 1997). 

 

O modelo de gestão por competências apresenta-se como um macroprocesso que se inicia no 

processo de formulação da estratégia da organização. Eis aí o vínculo com a estratégia e a 

razão da indicação de que a modelagem permite dar foco estratégico à área de gestão de pes-

soas. Na sequência vinculam-se os processos de mapeamento de competências, captação de 

competências, acompanhamento e avaliação e retribuição, conforme se pode observar na Fi-

gura 9 (Albuquerque, 2002; Brandão, 2012). 

 
Figura 9: Modelo de Gestão por Competências 

Fonte: Brandão (2012). 

 

No item mapeamento de competências é possível observar três modalidades de mapeamento 

de competências. O primeiro que se constitui na identificação das competências necessárias 

identifica o perfil de profissionais que a organização necessita. Já o inventário de competên-

cias existentes indica o estoque de competências que a organização dispõe, pois é possível de 
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ser observado no desempenho dos profissionais que formam a entidade. Por fim, o terceiro 

mapeamento é o da lacuna de competência, que se obtém da comparação entre as competên-

cias desejáveis e as existentes (Droval & Salgues, 2013). 

 

Após o mapeamento da lacuna de competência o macroprocesso permite a opção por uma, ou 

pelas duas, das alternativas possíveis: captar competências, por meio de processos de recru-

tamento e seleção internos ou externos, ou desenvolver por meio de educação corporativa. Os 

processos seguintes são de acompanhamento e avaliação e de retribuição. O macroprocesso 

pode ser observado na sequencia apresentada na Figura 9. 

 

Contudo, é preciso observar ainda que o ciclo não se encerra com o processo de retribuição, 

mas a partir da avaliação ocorre o fornecimento de “feedback” para todos os processos anteri-

ores, apresentando-se como um sistema constantemente retroalimentado. 

 

Dessa forma tem-se um também representado um sistema que se retroalimenta e que pode 

fornecer insumos de aprimoramento ou de adequações para todos os processos que o com-

põem, inclusive a revisão das próprias estratégias, mais uma vez clarificando o vínculo com o 

enfoque estratégico de gestão de pessoas (Albuquerque, 2002). 

 

 

1.3.3. O enfoque estratégico: vínculos com os resultados 

 

 

A partir da apresentação do conceito de competência essencial (core competence) realizada 

por Prahalad e Hamel (1990), a vinculação entre competência e a estratégia da organização 

adquire maior grau de interesse e impulsiona discussões e estudos. Para os citados autores as 

grandes organizações podem ser comparadas a grandes árvores. Dessa forma é possível ob-

servar que “O tronco e os galhos principais são os produtos essenciais, e os galhos menores, 

as unidades de negócios; as folhas e os frutos são os produtos finais. A raiz, que promove a 
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nutrição, a sustentação e a estabilidade, é a competência essencial” (Prahalad e Hamel, 1990, 

p. 80). 

 

Prahalad e Hamel (1990, p. 82) ainda nos ensinam que “as competências essenciais são o a-

prendizado coletivo na organização, especialmente no que diz respeito a como coordenar as 

diversas habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes de tecnologia”. Esses ensi-

namentos também são evidenciados por Le Boterf (2003) que indica a existência de compe-

tências da organização e competências das equipes que formam a organização, pois se trata de 

um conceito que indica um resultado alcançado coletivamente. 

 

Sob essa ótica as competências individuais e as competências essenciais estão estreitamente 

relacionadas. Enquanto as competências organizacionais constituem-se pela integração e co-

ordenação das competências individuais, estas representam a integração e coordenação de 

saberes, conhecimentos e qualidades individuais. Tal integração prova na empresa a necessi-

dade de administrar adequadamente seu estoque de competências individuais, tanto as atuais 

quanto as potenciais (Lévy-Leboyer, 2003). 

 

É preciso ainda ressaltar que, sob esse foco, há uma forte vinculação entre as competências da 

organização e as competências individuais por ela requeridas. Como as competências organi-

zacionais vinculam-se a estratégia adotada, influenciando-se reciprocamente, estabelece-se 

uma relação entre esses três elementos, conforme indicado na Figura 10. 

 
Figura 10: A vinculação das estratégias às competências organizacionais e profissionais 

Fonte: Droval (2009). 
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Enquanto as competências individuais podem ser descritas mediantes repertórios de compor-

tamentos expressos em um ambiente profissional, as competências organizacionais são repre-

sentadas pelos recursos e capacidades suscetíveis de serem traduzidas em resultados econômi-

cos (Lévy-Leboyer, 2003). 

 

A essa vinculação entre as estratégias e as competências organizacionais e profissionais dá-se 

o nome de alinhamento da gestão. Quando aplicada à área de gestão de pessoas, a ideia de 

alinhamento possibilita direcionar o foco dos esforços empreendidos em todos os subsistemas 

de gestão de pessoas para os objetivos da organização. 

 

O Planejamento em Gestão de Pessoas deve, portanto, fazer parte da estratégia organizacional 

e utilizar os dados coletados pelo diagnóstico de competências. É por meio da avaliação do 

desempenho por competências que as ações planejadas são direcionadas e acompanhadas e ao 

mesmo fornecem informações a todos os demais subsistemas de Gestão de Pessoas. 

 

A estratégia corporativa abrangente é essencial para continuar o sucesso do negócio. No en-

tanto, em muitos casos, o planejamento de recursos humanos não é parte integrante do plane-

jamento estratégico, mas sim flui a partir dele. Uma consequência disso é um enfraquecimen-

to do planejamento estratégico porque, enfatizando dimensões quantitativas de marketing, 

finanças e produção, não toma em conta as questões mais complexas, tais como valores, poder 

e cultura da empresa. A implementação de planos estratégicos, portanto, torna-se muito mais 

difícil do que o previsto (Guest, 1987). 

 

Os recursos humanos devem, portanto, tornar-se parte integrante do processo de planejamento 

estratégico. Porque eles são os mais variáveis e menos fáceis de entender e o controle de todos 

os recursos de gestão gera eficácia com a utilização dos recursos humanos susceptível de dar 

às empresas uma vantagem competitiva significativa. A dimensão de recursos humanos deve, 

portanto, ser totalmente integrado ao processo de planejamento estratégico (Guest, 1987). 
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A integração vertical entre as preocupações estratégicas, preocupações de gestão e preocupa-

ções operacionais enfatiza a necessidade de políticas de recursos humanos coerentes em pri-

meiro lugar com as políticas de outras áreas e, em segundo lugar, dentro de si. Políticas em 

matéria de seleção, recompensas, relações trabalhistas, etc., devem complementar-se mutua-

mente e ajudar na consecução dos objetivos estratégicos. Da mesma forma, as políticas de 

recursos humanos devem ser coerentes com as políticas de marketing, produção e finanças e 

não se tornar fins em si mesmas (Guest, 1987). 

 

Baird e Meshoulam (1988) propuseram um modelo de Gestão de Recursos Humanos onde 

ocorre a combinação de estágios de desenvolvimento com componentes estratégicos, forman-

do o que denominaram de Matriz Estratégica de Recursos Humanos. Importa aqui ressaltar 

que o modelo para desenvolvimento e implementação de estratégias de gestão de recursos 

humanos incorpora tanto um ajuste externo (gestão de recursos humanos se encaixa ao estágio 

de desenvolvimento da organização) quanto um ajuste interno (os componentes da gestão de 

recursos humanos apoiam-se uns aos outros). 

 

A gestão de recursos humanos implica em dois processos de integração: integração vertical 

para articular as políticas e práticas de gestão de recursos humanos com as estratégias de ne-

gócios e de integração horizontal para criar consistência, coerência e reforço mútuo entre e 

dentro das políticas e práticas de gestão de recursos humanos. Quando todas essas atividades 

forem integradas e mobilizadas, o seu efeito sobre o comportamento dos indivíduos em seus 

esforços para formular e implementar as necessidades estratégicas do negócio podem ser con-

siderados como a gestão estratégica de recursos humanos (Sparrow & Bognano, 1993). 

 

Ao dar maior amplitude e significado para as ações de gestão de pessoas, reconhecendo os 

impactos sobre as estratégias da organização, permite-se a elaboração da “noção de alinha-

mento estratégico como um princípio básico do modelo estratégico de gestão pessoas”, nas 

palavras de Silva, Albuquerque e Costa (2009, p. 161). Para estes autores é possível observar 

o alinhamento estratégico sob duas dimensões: 

a) “O alinhamento externo ou vertical, que se refere ao ajuste entre o modelo de 

gestão de pessoas e alguns fatores como a estratégia e os objetivos organizacio-

nais, os desafios do ambiente competitivo e as características da sociedade em 
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que a organização está inserida”; e  
b) “O alinhamento interno ou horizontal, que se refere à consistência interna do 

modelo de gestão de pessoas, o que implica a articulação e coerência entre as es-

tratégias, políticas e práticas de gestão de pessoas e os diversos fatores associa-

dos às pessoas na organização, como a cultura organizacional” (Albuquerque & 

Costa, 2009, p. 161). 

 

Brandão (2012) reforça a ideia de entender o alinhamento estratégico da área de gestão de 

pessoas sob as dimensões vertical e horizontal traduzindo-a exemplificadamente por meio da 

Figura 7, onde apresenta os vínculos com a estratégia e com alguns dos seus subsistemas. 

 

 
Figura 11: Alinhamento estratégico em gestão de pessoas 

Fonte: Brandão (2012) 

 

De acordo com os ensinamentos de Silva, Albuquerque e Costa (2009), as duas dimensões 

indicam, portanto, as formas de viabilizar o alinhamento estratégico da área de gestão de pes-

soas com o negócio da organização. 

 

Ao desenvolver-se a linha de gestão estratégica de pessoas estabelece-se com ela a necessida-
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de de alinhamento estratégico com as estratégias da organização. De acordo com Mascarenhas 

(2008), a ideia de alinhamento estratégico da área de gestão de pessoas toma forma a partir do 

momento em que a própria área deixa de se posicionar, nas organizações, apenas em ativida-

des operacionais de controle. 

 

 

1.3.4. O ciclo virtuoso da Competência 

 

 

Tratar de gestão por competências nas organizações é pensar na organização de forma sistê-

mica e entender os seus processos organizacionais integrados e alinhados à estratégia, visando 

atingir os resultados estabelecidos, conforme o Modelo de Gestão por Competência (Brandão, 

2012). 

 

Atingindo seus resultados e justificando sua presença no mercado a organização garante o seu 

espaço na sociedade. Manter ou ampliar uma posição no mercado requer da organização a 

adoção de estratégias competitivas que materializem os resultados visados, que agreguem 

valor aos seus produtos, diferenciando-os dos demais. Para tanto a gestão da organização pre-

cisa preocupar-se desde a estratégia até os desempenhos individuais. 

 

Competência essencial, intenção estratégica e tensão e alavancagem são definições comuns 

para a abordagem administrativa de gestão estratégica. A competência essencial indica a ca-

pacidade reconhecida da organização de realizar as entregas dela esperadas. Quando a empre-

sa utiliza com eficácia os seus ativos invisíveis, como por exemplo, o know-how tecnológico 

ou lealdade dos clientes, diz-se que atinge o patamar de adequação estratégica (Mintzberg, 

Lampel, & Ahlstrand, 2005). 

 

As capacidades das organizações condicionam o seu aprendizado, que é um processo tanto 

individual quanto coletivo. As capacidades da organização, ou suas competências coletivas ou 
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organizacionais identificáveis por trás dos produtos das empresas permitem a criação das es-

tratégias competitivas que se convertem em vantagens competitivas (Mintzberg, Lampel, & 

Ahlstrand, 2005). 

 

Identifica-se um ciclo virtuoso que envolve as estratégias competitivas, as competências es-

senciais e as competências individuais necessárias a cada posto de trabalho da organização. 

Segundo esses autores é possível identificar pelo menos três tipos de orientações estratégicas: 

excelência operacional, inovação em produto e orientação para serviços (Fleury & Fleury, 

Estratégias Empresariais e Formação de Competências: 2004). 

 

 

Figura 12: Criação de Vantagem Competitiva – Ciclo Virtuoso da Competência 

Fonte: produção própria. 

 

A Figura 12 dá uma ideia de como se materializa o ciclo virtuoso da competência partindo da 

estratégia competitiva que permite o alinhamento da competência essencial da organização, a 

partir da qual são indicadas as competências individuais necessárias, que permitam buscar as 

competências pessoais. A partir daí é possível identificar o “gap”
9
 que poderá ser suprido por 

meio de aprendizagem, espaço para adquirir, desenvolver ou aprimorar as competências pro-

fissionais que viabilizam a realização da estratégia competitiva, fechando o círculo virtuoso 

da competência. 

                                                           

9 Lacuna de competência ou a diferença entre a competência individual indicada como necessária e a pessoal ou existente. 
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Observe-se que as expressões utilizadas na Figura 8: “competências individuais necessárias” 

“competências profissionais” são sinônimas. No entanto foram diferenciadas para frisar que 

no primeiro momento elas são o que se deseja na organização e no segundo momento já se 

encontram instaladas. 

 

De acordo com cada tipo de estratégia identifica-se um tipo de competência essencial. Assim 

se a estratégia adotada pela empresa é de excelência operacional sua competência essencial 

está nas operações. Caso a estratégia adotada seja inovação em produto, a competência essen-

cial vincula-se a pesquisa e desenvolvimento. Já se a atuação está ancorada na orientação para 

serviços, a competência essencial é marketing (Fleury & Fleury, Estratégias Empresariais e 

Formação de Competências: 2004). 

 

 

1.3.5. As práticas em Gestão por Competências 

 

 

A formação de profissionais tem suas origens em várias disciplinas e vários tipos de treina-

mento, operando a partir de diferentes quadros de referência, com diferentes perspectivas teó-

ricas e experiências práticas. Eles usam diferentes padrões e métodos na maneira de interpre-

tar a formação como encontrar uma solução para os problemas dentro da empresa ou organi-

zação e também na forma como elas se desenvolvem ao executar e avaliar a formação (Ber-

genhenegouwen, 1996). 

 

Nas organizações baseadas em competências, é necessário não só para prestar atenção à iden-

tificação e desenvolvimento de competências individuais, mas também a tomar as competên-

cias pessoais, bem como competências essenciais da organização como o ponto de partida no 

recrutamento, seleção, avaliação, remuneração e carreira política. Esta abordagem total é atra-

ente para os funcionários que empreendendo atitudes criativas e inovadoras, querem aprender 

novas habilidades, para ter maiores responsabilidades, gerando experiências a serem continu-
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amente adicionadas às suas próprias experiências (Bergenhenegouwen, Horn & Mooijman, 

1997). 

 

A atenção que as organizações dispõem com as competências essenciais, competências pesso-

ais, desenvolvimento de competências, etc., representam os novos desafios da área de gestão 

de pessoas. Os campos convencionais de trabalho, recrutamento e seleção, avaliação e remu-

neração, treinamento e desenvolvimento e orientação profissional tem que ser adaptados para 

trabalhar com competências. Além disso, é necessário desenvolver um conjunto de instrumen-

tos, que, nas mãos de gerentes e funcionários, facilitem o controle baseado em competências. 

Exemplos destes novos instrumentos são os de medição de desempenho, remuneração basea-

da em competências, revisão por pares, avaliação de superiores, jogos e simulações e treina-

mento baseado em competências e desenvolvimento (Bergenhenegouwen, Horn & Mooijman, 

1997). 

 

Bergenhenegouwen et al. (1997) argumentam que a razão convincente para mudar para um 

tipo de organização baseado em competências é a melhoria do nível de desempenho da orga-

nização e a criação de uma vantagem competitiva. Eles destacam que o conteúdo e a forma 

das competências essenciais são criados através das conexões entre os objetivos, a estratégia, 

a estrutura e a cultura da organização, bem como os seus conceitos de gestão, a competência 

de seus funcionários e do grau em que os empregados são apreciados pelos a gerência (Bro-

phy & Kiely, 2002). 

 

Um dos benefícios da competência, ou uma abordagem comportamental para o talento é que 

nós entramos em um domínio do talento humano que pode ser desenvolvido na idade adulta. 

(Boyatzis, 2008). 

 

As pessoas podem aumentar as suas competências ou habilidades, especialmente aquelas dire-

tamente relacionadas com a eficácia gerencial. Os programas podem ser concebidos e imple-

mentados, o que resulta em melhoria significativa nas competências. A gestão da educação, 

dos programas de treinamento e desenvolvimento, e do desenvolvimento de recursos humanos 

tem potencial para resultar no desenvolvimento de competências (Boyatzis, Leonard, Rhee & 
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Wheeler, 1996). 

 

Conceber formas mais eficazes de controlar o desempenho dos empregados de nível gerenci-

al-chave tornou-se uma pedra angular do desenvolvimento organizacional nos últimos anos. 

Como parte desse movimento, o estabelecimento da competência ou a competência dos indi-

víduos, tanto dentro da sua contribuição geral para a organização e sua contribuição específica 

no contexto do seu papel ocupacional, é central para definir as rotas necessárias para um mai-

or desenvolvimento dentro da organização (Cheng, Dainty & Moore, 2005). 

 

Na verdade, a avaliação de competências tem sido vista como uma ferramenta cada vez mais 

versátil e poderosa para sustentar muitas práticas contemporâneas de gestão de recursos hu-

manos. Essas avaliações podem ajudar a definir as características do trabalho em funções e 

níveis desejados de desempenho e, portanto, podem fornecer uma base para muitos aspectos 

da função de gestão de recursos humanos. No entanto, embora o uso geral do termo "compe-

tência" seja bastante indiscriminado, existem distinções conceituais e práticas importantes a 

serem feitas que, fundamentalmente podem afetar a sua aplicação nas organizações modernas 

(Cheng, Dainty & Moore, 2005). 

 

A discussão suscitada pela proposta de uma modelagem de pesquisa científica para uma das 

certificações encontradas no mundo do trabalho, conforme exposto por Lengnick-Hall e A-

guinis (2012), no mínimo indica a necessidade de uma reflexão sobre a razão pela qual os 

profissionais a obtém e quais são os impactos dessa obtenção no mundo das organizações, 

considerando que ocorre dispêndio de recursos pessoais, financeiros e econômicos. 

 

É preciso reconhecer que os processos de gestão de pessoas estão a cada dia se complexifi-

cando e exigindo novas abordagens teóricas, além do desenvolvimento de modelos orientados 

para a mensuração de seus resultados. Espera-se com isso a obtenção de “ações permanentes 

que resultem em aplicação da força de trabalho e capacidade gerencial das pessoas de forma 

alinhada à estratégia corporativa” (Silveira, 2009, p. 43). 
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Ao tratar da aplicação dos modelos multiestágios de maturidade na área de Gestão de Pessoas, 

Silveira (2009, p. 243) relata que eles são relevantes, pois permitem “projeções futuras e 

quantificação dos níveis de eficiência e eficácia das ações em gestão de pessoas”. Esses mo-

delos, ao atrelar medidas de desempenho às estratégias competitivas acabam por fornecer 

maior nível de planejamento e previsibilidade para as ações gerenciais. 

 

A preocupação revela a necessidade de encontrar práticas de gestão de pessoas que sejam 

relevantes para as organizações e que permitam a vinculação com as suas estratégias como 

forma de produzir impactos nos resultados. A certificação, em sua base conceitual, possui o 

vínculo com o mundo do trabalho, pois visa reconhecer o aprendizado nele ocorrido. 

 

Bahry e Tolfo (2004, p. 44) citam Prahalad e Hamel (1990) para indicar que eles também se 

preocuparam com as competências pessoais ao tratarem da competência essencial (core com-

petence). Reconhecem que o conjunto de habilidades pessoais forma a competência essencial, 

razão pela qual é necessário criar condições para que “indivíduos cujos esforços não sejam 

estreitamente focalizados, ... consigam reconhecer as oportunidades para combinar suas habi-

lidades técnicas com as de outros a partir de novas e interessantes maneiras”. 

 

Importa perceber no ensinamento dos autores acima que a competência essencial se constrói a 

partir das competências pessoais expressas na organização por meio do desempenho profis-

sional dos indivíduos. É a atuação conjunta e sintonizada desses indivíduos que vai permitir a 

manifestação da competência essencial da organização. É nesse encontro que ocorre a vincu-

lação das atividades com as estratégias das organizações para o alcance dos resultados organi-

zacionais desejados. 

 

Prahalad (1999, p.51) ao tratar do tema competências, nos ensina que: 

“Além de ser um portfólio de atividades distintas, uma empresa é um portfólio de 

competências essenciais, que são uma combinação de: 

 Várias tecnologias (hard e soft). 

 Aprendizado coletivo (multinível, multifuncional). 

 Capacidade de compartilhar (além das fronteiras empresariais e geográficas). 

 Criação de competências”. 
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Considerando que a vinculação entre competências essenciais e pessoais permite o alinhamen-

to estratégico e indica as competências necessárias à organização para a realização de seus 

objetivos, a certificação dessas competências torna o processo de certificação aderente aos 

objetivos organizacionais e pode contribuir para o reconhecimento das competências necessá-

rias à organização. 

 

Em relação aos indivíduos e o impacto que um processo de reconhecimento de competências 

pode gerar, é possível considerar as ideias de Fernandes e Meireles (2009, p. 7), em um olhar 

mais ampliado, quando ensinam que: 

“O balanço de competências compreende a reflexão sobre experiências de vida, com 

consequente desocultação de competências que se encontram implícitas na história 

de vida do adulto, possibilitando a identificação de competências pessoais, profis-

sionais e sociais. Importa referir, que a desocultação das competências desenvolvi-

das ao longo da vida [...] revela-se como uma construção, uma vez que o adulto tem 

a oportunidade de refletir sob o seu percurso pessoal, profissional e/ou social, facili-

tando o seu autoconhecimento e, simultaneamente, impulsionando-o para o delinear 

de projetos futuros significativos”. 

 

De acordo com as teorias tradicionais funcionais, uma profissão é uma ocupação à qual tenha 

sido concedido um direito de monopólio para fornecer um conjunto específico de serviços por 

meio de licenciamento legal. Em troca, a profissão aceita um compromisso de fornecer servi-

ços de alta qualidade e regular a qualidade desses (Shafer, Park & Liao, 2002). 

 

Segundo esses autores, a razão fundamental para a autorregulação é a crença de que os leigos 

não são qualificados para julgar a qualidade do trabalho do profissional, assim, os profissio-

nais devem ser julgados por seus colegas. Encontramos aí o vínculo com os processos de cer-

tificação, pois estes se inserem no campo da autorregulação, onde as próprias entidades se 

reúnem e criam seus instrumentos de autoavaliação e autocontrole. Dessa forma também se 

estabelece o vínculo entre certificação e profissionalismo (Shafer et al, 2002). 

 

A retenção de profissionais é também uma questão importante. A necessidade de investigar o 

impacto da atividade de certificação na contratação, no desempenho e nos problemas de re-

tenção para as organizações já foi indicada. No momento, há uma literatura de pesquisa muito 

modesta em estudos sobre o impacto das certificações nas organizações. A teoria fornece al-
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guns elementos conceituais que podem contribuir para entender por que as certificações, bem 

como outras credenciais dos candidatos, tais como anos de experiência e o grau de instrução 

são usados como preditores de seleção de funcionários e avaliação de desempenho (Blau et. 

al., 2006). 

 

É preciso considerar ainda que se pode tratar da certificação profissional como prática de ges-

tão de pessoas não apenas vinculada à seleção de pessoal, conforme reiteradamente tratado 

pelos autores da proposta objeto da análise neste trabalho, mas também como prática subsidi-

adora de outros subsistemas de gestão de pessoas, como por exemplo, da remuneração por 

competências. 

 

Lopes (2010) apresenta algumas “premissas para a criação de um sistema de remuneração por 

habilidades e competências”. Para ele, ao se “criar um sistema de remuneração por habilida-

des e competências, é preciso criar conceitos sobre o desenvolvimento de carreira, blocos de 

habilidades, certificação e habilitação e a evolução dos custos na folha de pagamento” (Lopes, 

2010, p. 1). 

 

Interessa-nos aqui o impacto dos processos de certificação profissional nos processos de re-

muneração por competências. Para utilizar a certificação com esse objetivo, segundo o autor 

acima citado é fundamental ter presente o fato de que deverá transmitir aos profissionais a ela 

submetidos um sentimento de justiça, portanto, o conceito de certificação adotado deverá “as-

segurar a aplicação da habilidade na prática, com os padrões adequados de segurança, quali-

dade e produtividade, garantindo a consistência” (Lopes, 2010, p. 2). 

 

Outro aspecto a ser considerado no caso de utilização da certificação profissional como subsí-

dio ao processo de remuneração por competências é o conteúdo que vai compor as provas a 

serem aplicadas. É preciso observar que: 

“As formas mais comuns são a observação "in loco", provas escritas e testes práti-

cos. Em empresas tradicionais, as certificações são sempre conduzidas pelos superi-

ores imediatos ou por um especialista. Em empresas mais avançadas, utilizam-se 

comitês, sempre com a participação de pares e subordinados” (Lopes, 2010, p.2). 
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Com a utilização dos conceitos de competências a certificação profissional pode ser represen-

tativa do embasamento necessário ao profissional para expressar o desempenho que seja re-

querido pela organização, contribuindo dessa forma, para a realização das estratégias traçadas 

para o alcance dos desejados resultados, trazendo benefícios diretos para ambas as partes e, 

indiretamente, alcançando todas as partes interessadas. 

 

Ao se estender os benefícios aos resultados e às partes interessadas, dá-se ao processo a di-

mensão de contribuir para a realização das estratégias da organização, transformando-se em 

importante ferramenta sob a ótica de gestão estratégica. 

 

 

1.4. Gestão do Conhecimento 

 

 

A visão baseada em capacidade das organizações baseia-se no pressuposto de que elas sabem 

como fazer as coisas. Reconhece-se que o conhecimento organizacional é um elo fundamental 

entre os conhecimentos, habilidades, incentivos e oportunidades, por um lado e a eficácia e-

conómica do negócio, por outro. As competências ou capacidades organizacionais permitem 

às organizações executar esses tipos de atividades (Dosi, Faillo & Marengo, 2008). 

 

Um tema importante na literatura recente, olhando para as empresas que adotam os princípios 

de gestão estratégica, é a maneira como elas trazem o conhecimento para suportar o esforço 

produtivo. Esta ideia relaciona-se com a teoria "baseada no conhecimento". Tal como aconte-

ce com a noção de recursos, essa discussão converge com a discussão capacidades, em como 

o conhecimento é concebido como conjunto de técnicas incorporadas em atividades da orga-

nização, ao contrário daqueles que são armazenados nas cabeças dos participantes (Dosi, Fail-

lo & Marengo, 2008). 
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1.4.1. Definições de Gestão do conhecimento 

 

 

Para compreender a abordagem administrativa denominada Gestão do Conhecimento é neces-

sário reconhecer que ela traz embutida a ideia de uma possibilidade de gerenciamento do co-

nhecimento nas organizações. Terra (2005) ao discorrer sobre este aspecto indica que: 

“A gestão do conhecimento envolve, a nosso ver, principalmente a incorporação de 

um novo ‘raciocínio e foco gerencial’ na dimensão ou recurso do conhecimento. 

Logicamente, envolve também a utilização de uma série de novos métodos recentes 

e consolidados (por exemplo: mapeamento de conhecimentos, gestão por competên-

cia, comunidades de prática, gestão de talentos) e também o uso de novas tecnologi-

as da informação, colaboração virtual e comunicação” (Terra, 2005, p.1). 

 

Nos últimos tempos muitos autores e pesquisadores tem se dedicado ao tema com afinco. 

North (2010) ao tratar do tema identifica um novo tipo de organização, por ele denominada de 

inteligente. Para ele as empresas inteligentes “são cada vez menos intensivas em trabalho e 

capital e mais intensivas em conhecimentos, dificilmente imitáveis, ou mesmo não substituí-

veis em curto prazo” (North, 2010, p. 24). 

 

Na sequência apresentamos o Quadro 5 contemplando as principais definições sobre gestão 

do conhecimento coletados por Santos (2010) e que nos dão um panorama das aproximações 

e distanciamentos existentes entre as ideias sobre como se configura uma modelagem admi-

nistrativa. 

 

Quadro 5: Principais definições de Gestão do Conhecimento 

AUTOR CONCEITO 

Quintas, Lefrere e 

Jones (1997) 

Gestão do conhecimento é um processo de gestão continuada de todo tipo de co-

nhecimento existente na organização e das necessidades emergentes para identificar 

e explorar os recursos de conhecimento existentes e adquiridos e desenvolver novas 

oportunidades. 

Klein (1998) 

Gestão do conhecimento consiste em iniciativas para capturar, compartilhar e dis-

seminar tudo o que as pessoas aprendem ao longo do tempo, como os insights no 

chão de fábrica, que permitem alavancar as melhores práticas de uma organização e 

gerir seu capital intelectual. 
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AUTOR CONCEITO 

Rowley (1999) 

A gestão do conhecimento está preocupada com a exploração e o desenvolvimento 

dos ativos de conhecimento de uma organização com vista a atingir seus objetivos 

organizacionais. O conhecimento a ser administrado inclui tanto o explícito quanto 

o tácito. Essa gestão envolve os processos de identificar, compartilhar e criar conhe-

cimentos. 

O’dell e Grayson Jr. 

(2000) 

A gestão do conhecimento é o processo de geração, armazenamento e disseminação 

do conhecimento, por meio de comparações, experiências e contatos com outros 

conhecimentos; isso proporciona as condições necessárias para a geração, a difusão 

e o compartilhamento do conhecimento. 

Teixeira Filho (2000) 

Gestão do conhecimento é uma coleção de processos que visam à criação, à disse-

minação e à utilização do conhecimento de forma a atingir os objetivos da organiza-

ção. 

Stewart (2002) 
Gestão do conhecimento é o processo que proporciona identificar o que se sabe, 

captar e organizar esse conhecimento e utilizá-lo de modo a gerar retornos. 

Vacas et al. (2003) 

Gestão do conhecimento é um processo contínuo, para identificar, agrupar, dispor e 

compartilhar o conhecimento de todo tipo, de forma a satisfazer às necessidades 

presentes e futuras, para identificar e explorar recursos de conhecimento, tanto exis-

tentes, quanto adquiridos, ou para desenvolver novas oportunidades. 

Silva, Soffner e Pinhão 

(2004) 

Gestão do conhecimento é o processo que permite a criação, a comunicação e a 

aplicação do conhecimento, de todos os tipos, com a finalidade de atingir-se metas e 

objetivos traçados. 

Lara (2004) 

Gestão do conhecimento não é somente a criação de um banco de dados que conte-

nha a repetição das experiências e informações que os trabalhadores conhecem. 

Consiste em conciliar recursos tecnológicos com conhecimentos pessoais e pressu-

põe a adoção de uma diversidade de fontes de conhecimento, a utilização de bancos 

de dados internos e externos, de parceiros (fornecedores, clientes, entre outros) e de 

medidas que venham incentivar esse conhecimento. 

CEN (2004) 

Gestão do conhecimento é a gestão de atividades e de processos para alavancar o 

conhecimento, de forma a aumentar a competitividade, por meio do uso e da criação 

de melhores recursos individuais e coletivos de conhecimento. 

Figueiredo (2005) 

Gestão do conhecimento é um estilo de gestão e de liderança coerente, na qual há a 

preocupação com a valorização do saber, com quem o possui, com a aprendizagem 

e com a produção, a aplicação e a proteção dos conhecimentos. 

Reyes et al. (2005) 

Gestão do conhecimento é um processo sistemático de detectar, selecionar, organi-

zar, filtrar, apresentar e usar a informação pelos participantes de uma organização, 

com o objetivo de explorar cooperativamente os recursos de conhecimento, basea-

dos no capital intelectual, próprio das organizações, orientados a potencializar as 

competências organizacionais e a geração de valor. 

Fonte: Adaptado de Santos (2010). 
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Observa-se nas definições do Quadro 5 a preocupação por uma delimitação do espaço de atu-

ação identificado como área de influência ou impacto da gestão do conhecimento nos proces-

sos das organizações. São as várias visões presentes no complexo mundo das organizações. É 

inegável que, nos dias atuais, pela complexidade dos inter-relacionamentos entre pessoas, 

organizações, entidades governamentais, a cada dia com maior intensidade, o ativo intangível 

conhecimento se torna mais presente nos processos. Importa-nos aqui olhar a gestão do co-

nhecimento sob a ótica processual organizacional, especialmente como possibilidade de cria-

ção do conhecimento. 

 

 

1.4.2. Criação do Conhecimento 

 

 

O processo de gestão do conhecimento nas organizações pode ser mais bem entendido a partir 

da compreensão de dois conceitos apresentados por Michael Polanyi (1966) e explicitados, 

posteriormente, por Nonaka e Takeuchi (1995) sobre o processo de criação do conhecimento. 

Para esses autores, ao se tratar do conhecimento pode-se observar pelo menos duas categorias: 

o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 

 

O conhecimento explícito ou codificado é reconhecido por suas características que indicam 

tratar-se de “conhecimento transmissível em linguagem formal e sistemática”. Já o conheci-

mento tácito pode ser caracterizado como “pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil de 

ser formulado e comunicado” (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 65). 

 

De outra maneira, pode-se dizer que “o conhecimento tácito é algo que se sabe, possivelmente 

mesmo, na ausência da capacidade para se explicar”. Por esta razão o conhecimento tácito é 

reconhecido como “complexo, desenvolvido e interiorizado durante longos períodos de tem-

po, sendo quase impossível reproduzi-lo num documento ou base de dados”. Já em relação ao 

conhecimento explícito, entende-se que é aquele “expresso articuladamente”, seja por “pala-
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vras escritas, fórmulas matemáticas, mapas, etc” (Cardoso & Cardoso, 2007, p. 44 e 46). 

 

O trabalho de Polanyi ainda hoje é relevante e um exame mais detalhado de sua teoria segun-

do a qual todo conhecimento tem elementos pessoais e tácitos, de modo que o conhecimento 

não pode ser compreendido como totalmente explícito, pode ser usada tanto para apoiar como 

refutar uma variedade de abordagens amplamente defendidas para a gestão do conhecimento 

(Grant, 2007). 

 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) explicam que a criação do conhecimento é um processo indi-

vidual e social e tem início com o compartilhamento do conhecimento tácito, que envolve, 

também, a explicitação das crenças pessoais. Reconhecem que o fato de envolver uma decisão 

pessoal incorpora fragilidade ao processo e por isso alertam que deve ser “cuidadosamente 

amparado por várias atividades que criam condições para a sua ocorrência, apesar dos obstá-

culos” (Krogh et al, 2001, p.17). 

 

Nonaka e Takeuchi (1995) explicam que o conhecimento é criado pela conversão dos dois 

tipos de conhecimentos indicados. Cada modo de conversão é diferente e nessa interação en-

tre os tipos de conhecimentos se forma a espiral do conhecimento, gerando também, em cada 

modo de conversão um conteúdo diferente, como é possível observar na Figura 13. 

 
Figura 13: Espiral do conhecimento e tipos de conversão 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1995), com adaptações. 
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Os quatro modos de conversão do conhecimento identificados por Nonaka e Takeuchi (1995), 

podem ser assim descritos: 

 

a) Socialização: 

Gera o conhecimento compartilhado. É a interação entre conhecimentos tácitos. 

As experiências face a face são a chave para a transferência do conhecimento táci-

to. É o espaço onde os indivíduos compartilham sentimentos, emoções, experiên-

cias e modelos mentais, simpatia pessoal, além da empatia com os demais (Nona-

ka & Takeuchi, 1995, p. 80). 

 

b) Externalização: 

Gera o conhecimento conceitual. É a interação entre os conhecimentos tácito e 

explícito. É um processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos ex-

plícitos, mais conscientemente construídos. Esse processo de externalização é 

provocado pelo “diálogo ou pela reflexão coletiva”, nos quais o emprego de uma 

metáfora ou analogia significativa ajuda os membros da equipe a articularem o 

conhecimento tácito (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 80). 

 

c) Combinação: 

Gera o conhecimento sistêmico. É a interação entre os conhecimentos explícitos. 

É o processo de sistematização de conceitos existentes em um novo sistema de 

conhecimentos. A combinação de um novo conhecimento explícito com informa-

ções e conhecimentos preexistentes gera e sistematiza o conhecimento explícito 

por toda a organização (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 80). 

 

d) Internalização: 

Gera o conhecimento operacional. É interação entre os conhecimentos explícito e 

tácito. Consiste no exercício continuado que enfatiza modelos/padrões. Está inti-

mamente relacionada ao aprendizado pela prática. É o “aprender fazendo” que 

provoca a internalização. O modo de internalização, ao invés de ensinar baseado 

em análise, ensina pelo processo de auto aprimoramento, onde a participação é en-
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fatizada (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 80) 

 

Para que os gestores obtenham sucesso na condução de ações gerenciais voltadas para a cria-

ção do conhecimento é fundamental que eles compreendam os processos de criação do conhe-

cimento. Nas palavras de Nonaka e Takeuchi (1995, p. 59) trata-se de “entender como as or-

ganizações criam o novo conhecimento”, pois, segundo eles, por meio desse processo é que 

“as organizações criam novos produtos, novos métodos e novas formas organizacionais” (No-

naka & Takeuchi, 1995, p. 59). 

 

 

1.4.3. As Condições para a Gestão do Conhecimento nas Organizações 

 

 

1.4.3.1. Contexto capacitante e o Ba 

 

A condução de ações gerenciais dentro das organizações requer dos gestores o domínio dos 

processos de criação de conhecimentos e das condições necessárias para que tais processos 

alcancem os resultados desejados. Para identificar se a empresa está ancorada na ideia de ges-

tão do conhecimento basta observar se ela busca “não só ser melhor mais rapidamente, como 

também indica uma mudança rumo a uma nova cultura empresarial inovadora”. Ressalte-se 

que estas organizações apresentam “processos altamente complexos que devem ser iniciados, 

organizados e sustentados com fôlego de longa duração” (North, 2010, p. 10). 

 

Ao tratar de criação de conhecimento dentro da organização, especialmente na explicação dos 

modos de conversão, Nonaka e Takeuchi (1995) reafirmam a necessidade de redobrada aten-

ção para esse processo (retratado na Figura 14) que é considerado fundamental, pois estimula 

tanto a criatividade quanto a inovação. 
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Figura 14: A conversão do conhecimento e os níveis organizacionais 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Konno (1998). 

 

É preciso observar também que a criação do conhecimento ocorre por meio da conversão de 

conhecimento entre indivíduo-grupo-organização, assim como da transformação de conheci-

mento tácito em explícito e vice-versa. É possível observar, portanto, os processos de conver-

são ocorrendo em três instâncias diferentes: individual, grupal e organizacional ou pela com-

binação entre eles (Nonaka & Konno, 1998), conforme se pode observar na Figura 14. 

 

O espaço onde se criam novos relacionamentos; o lugar onde se torna possível compartilhar, 

criar e utilizar novos conhecimentos; onde se fomenta a participação de todos e torna-se pos-

sível identificar vários tipos de interação entre os participantes é denominado de contexto ca-

pacitante. (Krogh et al, 2001, p.217). 

 

Para Krogh et al (2001, p. 215) “criar o contexto adequado envolve estruturas organizacionais 
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que fomentem relacionamentos sólidos e colaboração eficaz”. A combinação de recursos deve 

permitir que a empresa atinja maiores índices de eficácia e eficiência e proporcionar a elimi-

nação de barreiras pessoais e organizacionais. 

 

O contexto capacitante determina a eficácia da criação do conhecimento nas organizações e 

incorpora a ideia japonesa de Ba que indica o lugar, o contexto organizacional físico, virtual, 

mental ou a junção do três. Krogh et al (2001) afirmam que: 

“O fator essencial a ser lembrado pelos gerentes é que o conhecimento, ao contrário 

das informações e dos dados, depende do contexto. Dir-se-ia que o conhecimento é 

inerente ao ba, e que o fomento a todo o processo de criação de conhecimento exige 

o necessário contexto ou “espaço do conhecimento” Krogh et al (2001, p. 16). 

 

Para Nonaka e Konno (1998) um aspecto de fundamental importância, relacionado com a 

criação de conhecimento é o ambiente no qual são inseridos os chamados “trabalhadores do 

conhecimento”. Para estes autores, este ambiente de compartilhamento, que estimula a troca 

de experiências e conhecimentos, é chamado de Ba (Maldonado et al, 2009). É o espaço certo 

ou adequado para a produção dos resultados desejados, como se pode observar na Figura 15. 

 
Figura 15: BA e o contexto capacitante 

Fonte: Maldonado et al (2009). 
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O contexto capacitante é o fator que impulsiona a criação do conhecimento. Já o “ba” se refe-

re ao contexto certo, aquele espaço em que dá suporte novos relacionamentos em todos os 

segmentos da organização (Krogh et al, 2001, p. 217). Caracteriza-se por uma rede de intera-

ções e traduz-se em um espaço compartilhado. 

 

 

1.4.3.2. Compartilhamento do Conhecimento 

 

Rocha Neto (2012), ao analisar o impacto das ideias trazidas pela abordagem da complexida-

de sobre as ações de gestão do conhecimento nas empresas, indica que “o sucesso empresarial 

ou em outros tipos de organizações está relacionado ao aproveitamento das oportunidades de 

apropriação de talentos intangíveis dos colaboradores, ou seja, à liberação do potencial de 

criação e inovação” (Rocha Neto, 2012, p. 110). 

 

Cabe aos gestores promover as condições adequadas para o alcance dos resultados estratégi-

cos. Para North (2010, p. 28): “Os gestores são responsáveis, antes de qualquer coisa, pela 

criação das condições organizacionais básicas, como também por estabelecer objetivos e me-

dir a consecução deles por amplos critérios de uma empresa inteligente”. 

 

Concordando com essas ideias, Rocha Neto (2012, p. 109), nos ensina que é necessário “en-

tender como as organizações trabalham com o conhecimento para introdução de inovações e 

novas formas ou arranjos organizacionais para obter vantagens competitivas”. Ele observa 

ainda que: 

“O desenvolvimento de processos de Gestão do Conhecimento pode criar vantagens 

de difícil imitação, pois as competências são apropriadas por todos, ou por um gran-

de número de dirigentes e colaboradores, para poder conviver com as incertezas do 

ambiente de concorrência”. 

 

O contexto capacitante é um espaço de conhecimento compartilhado. Nele se fomenta a parti-

cipação em muitos níveis diferentes e é também onde é possível identificar quatro tipos de 
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interação. A compreensão destes tipos de interação nos dá uma ideia melhor de como os ge-

rentes criam o contexto adequado (Krogh et al, p. 220). 

 

Para os gestores interessados em se valer desse contexto capacitante torna-se importante reco-

nhecer e identificar os elementos que interferem na criação e conversão do conhecimento, por 

meio da espiral do conhecimento no espaço organizacional, pois dessa forma podem ampliar 

as possibilidades de desenvolvimento de seus liderados. 

 

A observação do Quadro 6, permite identificar que as interações estão retratadas em duas di-

mensões. Em uma delas aparece a sua natureza, que pode ser individual ou coletiva, e na outra 

a forma como essa interação ocorre, se face a face ou por meio de algum meio virtual, tais 

como livros, revistas, e-mails, chats (Krogh et al, p. 220-222). 

 

Quadro 6: Interações na espiral do conhecimento 

 

Fonte: Krogh et al (2001, p. 220) 

 

As interações formam um movimento contínuo e ascendente denominado de processo de “es-

piral do conhecimento”. As interações de concepção são o meio através do qual os indivíduos 

compartilham emoções e experiências e lhes permitem praticar a solicitude, confiança e com-

prometimento. As interações de interlocução possibilitam ao grupo o compartilhamento dos 

modelos mentais e das habilidades de cada participante e facilitam a conversão do conheci-

mento tácito em conhecimento explícito (Krogh et al, 2001). 
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Já as interações de documentação envolvem, principalmente, o registro e divulgação do co-

nhecimento explícito e, finalmente, as interações de internalização referem-se ao processo de 

incorporação do conhecimento explícito em novo conhecimento tácito por cada indivíduo da 

organização (Krogh et al, 2001). 

 

De acordo com os ensinamentos de Krogh et al (2001, p. 215), entender estes tipos de intera-

ção possibilita aos gerentes uma visão mais realista de como criar o contexto adequado, pois 

“criar o contexto adequado envolve estruturas organizacionais que fomentem relacionamentos 

sólidos e colaboração eficaz”, e permitam à empresa atingir maiores índices de eficácia e de 

eficiência, como também proporcionam a eliminação de barreiras pessoais e organizacionais. 

 

 

1.4.3.3. Mudança de paradigma: treinamento para aprendizagem 

 

As mudanças ocorrem com uma velocidade cada vez maior o que exige das organizações uma 

capacidade cada vez maior e mais rápida de ajustar e aperfeiçoar sistemas e processos, tor-

nando-se uma questão de sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. Para 

Meister (1999, p. 3) estamos frente às organizações em transição, as organizações do século 

vinte e um. 

 

É nesse novo contexto que vamos identificar uma aceleração na evolução do conhecimento 

científico. Na Sociedade do Conhecimento “o conhecimento se torna obsoleto a cada cinco ou 

dez anos; da mesma forma, o padrão tecnológico da sociedade se renova em espaços de tempo 

semelhantes”, segundo Souza (2010, p. 9). Para esse autor a educação é impactada por pelo 

menos quatro aspectos: 

a) Velocidade e o caráter universal do acesso à informação; 

b) Constante mutação dos padrões de consumo, cada vez mais sofisticados e segundo 

modelos universais; 
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c) Impacto dos temas políticos globais sobre a vida diária dos cidadãos; e 

d) Emergência da questão ambiental. 

 

Para se ajustar e se adequar as empresas precisam promover mudanças velozes e eficazes. Ao 

mesmo tempo precisam manter seus princípios e valores. Isso significa que os “indivíduos 

que fazem parte dessas organizações devem participar dessas mudanças na mesma velocidade 

e sintonia”. Isso exige um investimento cada vez maior por parte das organizações no desen-

volvimento e aprimoramento de seus empregados, a fim que estes tenham condições de com-

preender o contexto em que elas se encontram, de acordo com as ideias de Nery (2010, p. 

164). 

 

No novo cenário as organizações se deparam com a necessidade de expandir a missão, o al-

cance e a natureza da aprendizagem corporativa. É nesse contexto, com novas exigências que 

se abandona a ideia de treino pelo ensino ou pela repetição para a ideia de desenvolvimento 

integral do trabalhador visto como pessoa. É então que se sai da modelagem de treinamento 

para a modelagem de aprendizagem, com características totalmente diferentes, como se pode 

observar no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Mudança de Paradigma do Treinamento para a Aprendizagem 

Antigo Paradigma de Treinamento  Paradigma de Aprendizagem no Século XXI 

Prédio Local 
Aprendizagem disponível sempre que solicitada 

– em qualquer lugar, a qualquer hora 

Atualizar qualificações técnicas Conteúdo 
Desenvolver competências básicas do ambiente 

de negócios 

Aprender ouvindo Metodologia Aprender agindo 

Funcionários internos Público-alvo 
Equipes de funcionários, clientes e fornecedo-

res de produtos. 

Professores/consultores de universi-

dades externas 
Corpo Docente 

Gerentes seniores internos e um consórcio de 

professores universitários e consultores 
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Antigo Paradigma de Treinamento  Paradigma de Aprendizagem no Século XXI 

Evento único Frequência Processo contínuo de aprendizagem 

Desenvolver o estoque de qualifica-

ções do indivíduo 
Meta 

Solucionar problemas empresariais reais e me-

lhorar o desempenho no trabalho 

Fonte: Meister, 1999. 

 

Se o conhecimento se torna obsoleto com velocidade cada vez maior, os empregados das or-

ganizações são impulsionados para o aprimoramento para alcançarem novos patamares de 

contribuição com os resultados das organizações. Para atender às novas exigências do merca-

do as organizações necessitam de empregados que expressem novas competências identifica-

das por Meister (1999, p. 13). São elas: 

a) Aprendendo a aprender; 

b) Comunicação e colaboração; 

c) Raciocínio criativo e resolução de problemas; 

d) Conhecimento tecnológico; 

e) Conhecimento de negócios globais. 

f) Desenvolvimento de liderança; e, 

g) Autogerenciamento de carreira. 

 

Para desenvolver ou aprimorar essas novas competências, há que se pensar na modelagem 

educacional adequada que permita conciliar os interesses das organizações com as carências 

de seus empregados. É por esta razão que Meister (1999, p. 7), assevera ser preciso considerar 

que: 

Nesse ambiente, as técnicas de aprendizagem adquirem muita importância porque as 

chances de uma organização mudar com sucesso dependem da capacidade dos fun-

cionários de aprender novos papéis, processos e habilidades. Essa capacidade de ati-

var a inteligência, a inventividade e a energia do funcionário nunca foi tão primordi-

al quanto na economia do conhecimento. 

 

As organizações agora tratam de processos de aprendizagem organizacional e gestão do co-

nhecimento para realizar suas estratégias organizacionais e obter os resultados desejados por 

seus “stakeholders”, um conceito que inclui todas as partes interessadas da organização, e não 
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apenas os seus acionistas e empregados. 

 

Fischer e Amorim (2010) propõe uma discussão sobre os conceitos de educação corporativa e 

gestão do conhecimento dentro das organizações visando identificar as práticas de gestão de-

correntes da implantação de cada um deles. Os autores indicam que as duas abordagens: 

“Tem como foco o mesmo fenômeno organizacional, a aprendizagem, e o mesmo 

produto desse fenômeno, o conhecimento. Ambas as práticas de gestão devem po-

tencializar a habilidade humana de aprender e gerar novas interpretações e significa-

dos sobre a realidade de trabalho nas organizações” (Fischer & Amorim, 2010, p. 

214). 

 

A análise proposta por Fischer e Amorim (2010) indica a possibilidade de uma distinção entre 

os campos de atuação da educação corporativa e da gestão do conhecimento por meio da aná-

lise das formas pelas quais o fenômeno organizacional da aprendizagem ocorre, ou seja, por 

meio das práticas típicas da educação corporativa e da gestão do conhecimento, conforme se 

pode observar no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Práticas de aprendizagem organizacional 

Educação Corporativa: Gestão do Conhecimento: 

Treinamentos presenciais Comunidades de práticas 

Treinamentos a distância Benchmarking, melhores práticas, lições aprendidas. 

Visitas a empresas Grupos de melhoria contínua 

Seminários e grupos de debate Sistemas de inteligência competitiva 

Programas de disseminação estratégica Páginas amarelas 

Programas de disseminação de cultura 

organizacional 
Sistemas de gestão de documentos 

Programas de autodesenvolvimento 
Aportes externos (consultoria, fornecedores, 

clientes, aquisições, etc.) 

Programas de formação em nível superior Coaching e mentoring 

Programas de especialização profissional Fóruns eletrônicos de discussão 

Fonte: Fischer e Amorim (2010). 
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O Quadro 8 contrapõe práticas que se aproximam de cada uma das abordagens e por essas 

práticas é possível perceber onde está o foco maior das ações em cada uma das linhas de ação. 

Enquanto as ações de Educação Corporativa apresentam-se com um foco maior na pessoa, as 

ações de Gestão do Conhecimento estão focadas mais no elemento conhecimento. 

 

Para Almeida, Leal, Pinho e Fagundes (2006, p. 175), “à medida que o conhecimento se torna 

um patrimônio essencial e estratégico, o sucesso organizacional depende cada vez mais da 

capacidade da empresa de produzir, reunir, armazenar e disseminar conhecimento”. E para 

alcançar o sucesso necessita de uma estrutura organizacional adequada aos novos tempos. 

 

Nenhuma abordagem estrutural propiciadora da criação do conhecimento é compatível com a 

hierarquia tradicional segundo os ensinamentos de Krogh et al (2001, p. 226). Para eles 

“Mesmo com o envolvimento dos executivos da corporação, o que deles se exige 

com vistas à capacitação para o conhecimento é comprometimento, estímulo e coor-

denação das diversas iniciativas, não a observância rígida de planos de negócios ou a 

micro gestão das atividades”. 

 

É fundamental que a organização encontre a estrutura mais adequada ao seu negócio e que 

atenda aos seus interesses estratégicos. North (2010, p. 25) nos lembra que “a gestão do co-

nhecimento separada dos objetivos estratégicos não tem sentido”. Krogh et al (2001) apresen-

tam quatro estruturas organizacionais que estimulam a capacitação para o conhecimento: 

a. Unidade Inter divisional: estrutura adequada para o caso de novos negócios onde 

seja necessário desenvolver novos conhecimentos; 

b. Plataforma/Rede Virtual: tipo de estrutura indicado para o caso de negócios já e-

xistentes e que necessitam de novos conhecimentos; 

c. Força-tarefa: estrutura requerida no caso de novos negócios onde se tenha que tra-

balhar com conhecimentos já existentes; e 

d. Divisão Fortalecida: tipo de estrutura indicado para o caso de negócios já existen-

tes onde se queira trabalhar com conhecimentos também já existentes. 

 

Em cada organização, vários aspectos podem denotar a infraestrutura de compartilhamento, 
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tais como: cultura, comunicação, estrutura organizacional, formas de aproveitamento da cria-

tividade dos indivíduos. Outros aspectos também são importantes tais como: equipamentos e 

desenhos, formadores do contexto capacitante, que viabilizem processos de criação e manu-

tenção do conhecimento. Ainda são passíveis de observação: a existência de intranets, correi-

os eletrônicos, portais corporativos, comunidades de prática, etc., que indiquem a estrutura 

adequada. 

 

Krogh et al (2001, p. 46-60) analisaram a empresa suíça Phonak, que enfrentou desafios rela-

cionados com a gestão do conhecimento e evoluiu para uma visão em que, segundo o cofun-

dador Andréas Rihs: “os gerentes muitas vezes devem agir como psicólogos” (Krogh et al, 

2001, p.30). Como se trata de empresa de alta tecnologia e inovação, seu pessoal é considera-

do principal ativo e determinante para o sucesso a longo prazo. 

 

Após a descrição de todo o processo pelo qual passou a empresa, Krogh et al (2001, p. 59) 

apresentam como lição da Phonak o fato de que: 

“Em essência, a gerência define diretrizes que proporcionem ótimo ambiente de tra-

balho. Na Phonak, “ótimo” significa contexto capacitante, que dispense as formali-

dades hierárquicas, destrua as barreiras ao conhecimento e proporcione aos empre-

gados muito maior liberdade do que as organizações tradicionais. Mas para que 

qualquer projeto de P&D seja bem-sucedido, é precioso que receba a mais alta prio-

ridade. Os indivíduos de fato se dedicarão a algo apenas quando estiverem conven-

cidos de que seu trabalho é importante para a organização”. 

 

A empresa mereceu ser apontada como exemplo, pois adota uma arquitetura eliminadora de 

fronteiras, onde os empregados trabalham em áreas abertas, embora seja possível encontrar 

espaços privados. A arquitetura encoraja as pessoas a se encontrar, interagir e comunicar, exa-

tamente o que se configura na diferença entre esta e as estruturas tradicionais. 

 

 

1.4.4. Modelos de Gestão do Conhecimento 

 

 

Com o desenvolvimento das ideias acerca dos processos de gestão do conhecimento nas orga-
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nizações, vários autores indicaram propostas de modelos de gestão a serem implantados nas 

empresas. O Quadro 9 apresenta os principais modelos com aceitação na literatura organiza-

cional. Está indicado, a cada modelo, o autor, o ano em que a proposta foi publicada e, por 

fim, os principais elementos abordados em cada um dos modelos. 

 

Quadro 9: Características dos principais modelos de gestão do conhecimento 

MODELO AUTOR PRINCIPAIS ELEMENTOS ABORDADOS NO MODELO 

Hedlund Hedlund/ 

1994 

Construído na interação entre conhecimento articulado e tácito e em quatro níveis 

diferentes, o individual, o grupo, a organização e o domínio Inter organizacional 

(clientes importantes, fornecedores, competidores, etc.). 

O modelo aborda três conceitos básicos: 

1. Articulação e internalização; 

2. Extensão e apropriação; 

3. Assimilação e disseminação. 

O modelo também distingue conhecimento em: 

• conhecimento cognitivo na forma de estruturas e modelos mentais; 

• habilidades; 

• conhecimento personificado nos produtos, em serviços ou artefatos. 

O modelo permite distinções explícitas entre o armazenamento, o compartilha-

mento e a transformação do conhecimento. 

SECI Nonaka e 

Takeuchi/ 

1995 

É um processo de interação entre conhecimento tácito e explícito por meio de 

quatro processos principais de conversão do conhecimento: 

1. Exteriorização (do tácito para o explícito); 

2. Combinação (do explícito para o explícito); 

3. Interiorização (do explícito para o tácito); 

4. Socialização (do tácito para o tácito). 

O modelo estabelece cinco condições capacitadoras em nível organizacional que 

promovem a espiral do conhecimento: intenção; autonomia; flutuação/caos criati-

vo; redundância; e variedade de requisitos. 

A criação do conhecimento ocorre em cinco fases: 

1. compartilhamento do conhecimento tácito; 

2. criação de conceitos; 

3. justificação de conceitos; 

4. construção de um arquétipo; 

5. difusão interativa do conhecimento. 
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MODELO AUTOR PRINCIPAIS ELEMENTOS ABORDADOS NO MODELO 

KPMG Tejedor e 

Aguirre/ 

1997 

O modelo parte do seguinte questionamento: que fatores condicionam a aprendi-

zagem de uma organização e que resultados produzem esta aprendizagem? A 

partir daí o modelo propõe a interação entre seus elementos: cultura, sistema de 

informação, liderança, gestão de pessoas, estrutura organizacional, estratégia, 

mecanismos de aprendizagem e capacidade de trabalho em equipe e destaca ainda 

a importância: 

1. do compromisso firme e consciente de toda a organização com a aprendizagem; 

2. dos comportamentos e mecanismos de aprendizagem em todos os níveis da 

organização. É necessário desenvolver mecanismos de criação, captação, armaze-

namento, transmissão e interpretação do conhecimento, permitindo o aproveita-

mento e a utilização da aprendizagem que ocorre no nível individual e das equi-

pes. Os comportamentos, as atitudes, as habilidades, as ferramentas, os mecanis-

mos e os sistemas de aprendizagem que o modelo considera são: a responsabilida-

de pessoal sobre o futuro (pró atividade das pessoas); a habilidade de questionar 

as suposições (modelos mentais); a visão sistêmica; a capacidade de trabalho em 

equipe; os processos de visão compartilhada; a capacidade de aprender com a 

experiência; o desenvolvimento da criatividade; a geração da memória organiza-

cional; o desenvolvimento de mecanismos – de aprendizagem dos erros, de capta-

ção de conhecimento externo e transmissão e difusão do conhecimento; 

3. do desenvolvimento de infraestruturas que condicionam o funcionamento da 

organização e dos comportamentos das pessoas e dos grupos que a integram, para 

favorecer a aprendizagem. 

KMAT Andersen/ 

1999 

O modelo indica as seguintes atividades que capacitam para o conhecimento: 

identificar, capturar, adaptar, organizar, aplicar, compartilhar e criar conhecimen-

to. Também propõe quatro facilitadores que favorecem o processo de gestão do 

conhecimento organizacional: liderança, cultura, tecnologia e medição. 

OK Net Carayan-

nis/1999 

As atividades propostas para o conhecimento são: identificar, capturar, selecionar, 

armazenar, compartilhar, aplicar, criar e introduzir conhecimento. O modelo apre-

senta uma matriz 2 x 2 que consiste em ciclos sucessivos do conhecimento, nos 

quais um indivíduo ou uma organização pode atravessar quatro estágios (da cons-

ciência e da ignorância): 

• ignorância da ignorância; 

• ignorância da consciência; 

• consciência da ignorância; 

• consciência da consciência. 

Skyrme Skyrme/ Na camada superior do modelo, estão os facilitadores: a liderança organizacional, 
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MODELO AUTOR PRINCIPAIS ELEMENTOS ABORDADOS NO MODELO 

1999 a estrutura da organização, a cultura, a política de Recursos Humanos e a visão. A 

segunda camada do modelo é formada pelo seguinte conjunto de alavancas que 

amplificam a contribuição do conhecimento: os processos que facilitam o fluxo do 

conhecimento, o conhecimento das pessoas, o tratamento eficaz da informação, os 

sistemas de medição e a concepção da necessidade de espaços que incentivem as 

pessoas a compartilhar seus conhecimentos. Em terceiro lugar, a base da camada 

do modelo fornece a capacidade e a potencialidade que encaixam o conhecimento 

na infraestrutura da organização, na infraestrutura de informação e de comunica-

ção, e na infraestrutura humana da organização. A gestão do conhecimento abran-

ge o planejamento organizacional, os processos de informação e conhecimento, a 

tecnologia, as pessoas e os fatores críticos de sucesso. 

Rotação do 

Conheci-

mento 

Zabala/ 

2000 

As atividades evidenciadas no modelo para a gestão do conhecimento são: adqui-

rir, socializar, estruturar, integrar, adicionar valor e detectar conhecimento. O 

modelo ilustra a gestão do conhecimento como um processo contínuo de aquisi-

ção, formalização e uso do conhecimento (rotação do conhecimento). Este movi-

mento ocorre entre três agentes que abrigam o conhecimento: pessoas e conheci-

mento; produtos, processos e sistemas; mercado e tecnologia. 

Von Krogh, 

Ichijo e 

Nonaka 

Krogh, 

Ichijo e 

Nonaka/ 

2001 

Para que ocorra a capacitação para o conhecimento, o modelo apresenta os se-

guintes processos básicos: 

1. instilar a visão do conhecimento – focaliza a atenção da organização em concei-

tos e valores fundamentais; 

2. gerenciar as conversas – são meios para o compartilhamento de conhecimentos; 

3. mobilizar os ativistas do conhecimento – refere-se à mobilização daquelas 

pessoas que coordenam os processos de criação do conhecimento; 

4. criar o contexto organizacional adequado – envolve crenças, valores, emoções, 

atitudes individuais e o fomento aos relacionamentos e à colaboração; 

5. globalizar o conhecimento local – refere-se a promover intercâmbios para o 

compartilhamento do conhecimento em toda a organização. 

O modelo propõe que a criação do conhecimento seja desenvolvida em cinco 

fases: (1) compartilhamento do conhecimento tácito; (2) criação de conceitos; (3) 

justificação de conceitos; (4) criação de protótipos; (5) nivelação do conhecimen-

to. 

Probst, 

Raub e 

Romhardt 

Probst, 

Raub e 

Romhardt/ 

2002 

O modelo destaca as seguintes atividades essenciais: 

• metas de conhecimento; 

• identificação do conhecimento; 

• aquisição do conhecimento; 
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MODELO AUTOR PRINCIPAIS ELEMENTOS ABORDADOS NO MODELO 

• desenvolvimento do conhecimento; 

• compartilhamento e distribuição do conhecimento; 

• utilização do conhecimento; 

• retenção do conhecimento; 

• avaliação do conhecimento. 

KMMM Ehms e 

Langen/ 

2002 

O modelo possui oito áreas-chave de análise da gestão do conhecimento: 

• estratégia, objetivos de conhecimento; 

• ambiente e parceiros; 

• pessoas e competências; 

• colaboração e cultura; 

• liderança e suporte; 

• estruturas do conhecimento, formas de conhecimento; 

• tecnologia e infraestrutura; 

• processos e funções na organização. 

As seis fases de uma auditoria do modelo KMMM são: 

1. Orientação e planejamento; 

2. Motivação e coleta de dados (com a consolidação contínua e preparação); 

3. Consolidação e preparação; 

4. Feedback e consenso; 

5. Propostas e ideias para soluções de ação; 

6. Relatório e apresentação. 

CEN CEN – 

EURO-

PEAN 

COM-

MITTEE 

FOR 

STAND-

ARDIZAT

ION/ 

2004 

O modelo evidencia as seguintes atividades centrais do conhecimento: identificar, 

criar, armazenar, compartilhar e usar conhecimento. Além das atividades centrais 

do conhecimento, o modelo considera mais duas camadas: o foco do negócio e os 

facilitadores – que compreendem as potencialidades pessoais (a ambição, as habi-

lidades, o comportamento, a experiência, as ferramentas e a gestão de tempo, estas 

têm de ser desenvolvidas nos níveis pessoal e de grupo, a fim de gerar melhorias 

de conhecimento) e as potencialidades organizacionais do conhecimento (a mis-

são, a visão e a estratégia, o projeto dos processos e a estrutura organizacional, 

indicadores, compreensão da cultura, o uso da tecnologia e da infraestrutura, e, o 

desenvolvimento do conhecimento coletivo, disponível na organização) 

Fonte: Adaptado de Santos (2010). 

 

Cada um dos modelos apresentados volta-se para atender a necessidades organizacionais es-

pecíficas. Não se pode indicar um único para todas as organizações, suas respectivas estrutu-
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ras organizacionais e seus contextos ambientais. De tal modo que há que se analisar o caso 

concreto para indicar o modelo mais adequado. 

 

No estudo em tela, os elementos presentes nos modelos de Nonaka e Takeuchi (1995) e de 

Krogh et al (2001) são relevantes para o objeto estudado, pois fornecem os elementos que 

permitem olhar para o conhecimento dentro das organizações como um elemento dinâmico, 

que pode ser compartilhado. Permitem também esses dois modelos, reconhecer a possibilida-

de de criação de conhecimentos nas organizações, em níveis individuais e grupais e a influên-

cia do contexto ou meio ambiente nesses processos. Por essa ótica se torna possível observar a 

Certificação de Conhecimentos como uma ferramenta que contribui para que esses objetivos 

se realizem nas organizações. 
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2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

2.1. Desenho da Investigação 

 

 

A metodologia para investigação proposta está embasada na literatura especializada sobre 

pesquisa científica. Os principais elementos estão descritos a seguir, grandemente inspirados 

nas discussões acima relatadas. Conforme evidenciado na discussão apresentada no subcapítu-

lo anterior, começa-se a pensar em uma modelagem de pesquisa científica para a certificação 

profissional, como forma de aproximação entre o mundo do trabalho e o mundo da academia. 

 

Frise-se que, apesar dos esforços empreendidos na revisão da literatura, não foram encontra-

dos modelos que permitissem referenciar a pesquisa ora exposta diretamente em outras pes-

quisas já realizadas. As pesquisas de maior aproximação não apresentam modelos ou não a-

tendem aos propósitos aqui expostos. As demais pesquisas sobre certificação profissional de-

dicam-se a verificar aspectos sobre o processo de construção das provas ou, eventualmente, 

enquanto possibilidade de educação continuada (Mahaney & Greer, 2004; Woods, 2002; 

Wiley, 1995). 

 

As principais etapas do processo de investigação estão relatadas abaixo como passos que fo-

ram seguidos para se chegar à elaboração do presente relatório, desde a escolha do tema até a 

análise e interpretação dos resultados (Gil, 2002). As fases foram definidas tendo-se presente 

que a pesquisa “é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer 

um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para desco-

brir verdades parciais” (Marconi & Lakatos, 2003, p. 155). 

 

Para melhor visualizar as etapas que foram seguidas no desenvolvimento dos trabalhos, apre-

senta-se a Figura 16 contemplando as fases componentes do modelo estruturado para este 
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estudo. 

 

 
Figura 16: Desenho da Investigação 

Fonte: produção própria. 



Metodologia de Investigação 

133 

 

 

2.2. Tipo de Estudo 

 

 

A presente investigação foi definida como explicativa considerando que a pretensão era, além 

de descrever as características de uma população em uma determinada situação, utilizando-se 

de técnicas de recolha de dados padronizadas, o que está de acordo com os ensinamentos de 

Gil (2008), encontrar e entender as razões de seu uso cada vez maior. A população é o grupa-

mento de profissionais certificados e a situação ou fenômeno a ser estudado é a Certificação 

de Conhecimentos em Investimentos praticada no Sistema Financeiro Brasileiro por determi-

nação legal. 

 

Com âncora em Castro (2008) ressalta-se que uma das linhas seguidas na presente investiga-

ção, também por ser a primeira pesquisa em nível de pós-graduação stricto sensu, é a clara e 

objetiva descrição da população e do fenômeno. Além disso, adensa-se uma preocupação 

maior com a explicação da relação entre as variáveis, pois esta é característica da pesquisa 

explicativa. 

 

Nesse sentido a diretriz adotada coincide com os ensinamentos de Vergara (2014) para quem 

a pesquisa descritiva apresenta as características de determinada população ou fenômeno e os 

fenômenos descritos podem servir de base para a explicação. A pesquisa explicativa tem co-

mo principal objetivo tornar algo inteligível, justificar os motivos. Visa, portanto, esclarecer 

quais fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno. 

 

A modalidade de investigação descritiva é a adequada para a primeira parte deste estudo, pois 

a intenção é conhecer as características, as motivações, os problemas e a forma de utilização 

da Certificação de Conhecimentos em Investimentos. Tal indicação encontra aderência nas 

ideias de Triviños (1987, p. 110), para quem “o estudo descritivo pretende descrever com exa-

tidão os fatos e fenômenos de determinada realidade”. 
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Entende-se, de acordo com Gil (2002, p. 42), que os estudos explicativos oferecem resultados 

no quais se assenta o conhecimento científico. “Isso não significa, porém, que as pesquisas 

exploratórias e descritivas tenham menos valor”. Ao contrário, podem constituir-se em “etapa 

prévia indispensável para que se possa obter explicações científicas”. 

 

A investigação realizada foi conduzida sob o propósito de identificar os elementos que com-

põe o fenômeno denominado de ‘Certificação de Conhecimentos em Investimentos’ adotada 

por força de dispositivo legal em todo o SFB, para revelar as razões de sua adoção e manuten-

ção da sua utilização no mundo das organizações. Neste caso, a indicação leva a escolha das 

pesquisas explicativas, incluindo-se uma etapa inicial descritiva, pois ela “têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno” para então, 

analisar como se relacionam as variáveis componentes desse fenômeno (Gil, 2002, p. 42). 

 

Para Marconi e Lakatos (2003), o tipo de pesquisa explicativa visa estabelecer relações de 

causa-efeito por meio da manipulação direta das variáveis relativas ao objeto de estudo, bus-

cando identificar as causas do fenômeno. 

 

Gil (2002, p. 42) ensina que “uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra 

descritiva, posto que a identificação dos fatores que determinam um fenômeno exige que 

este esteja suficientemente descrito e detalhado”. Por esta razão, no presente estudo, embora 

a ênfase maior esteja na investigação explicativa ou causal (Vergara, 2014), a primeira parte 

contém a descrição do fenômeno. 

 

Pina (2006, p.11) nos ensina que “um estudo descritivo é aquele que ambiciona apenas esti-

mar parâmetros de uma população, nomeadamente proporções, médias, etc.”. Segundo ele o 

que se vai obter é uma "fotografia" da situação, com a descrição de características do fenôme-

no, criando condições para que a partir daí se projetem “estudos mais sofisticados”. Para esse 

autor, tais características indicam os contornos de um estudo descritivo, pois “todos os inves-

tigadores e toda a investigação deverá começar por aqui” (Pina, 2006, p.11). 
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Quanto à natureza, a investigação ora em relato, se caracteriza como quantitativa. Ênfase 

maior é dada ao aspecto quantitativo, pois os dados apresentados como resultados são aqueles 

coletados por meio de questionários, técnica usualmente adotada para investigações dessa 

natureza, visando a coleta sistemática de dados sobre determinada população (Marconi & La-

katos, 2003). 

 

Considerando que o que se pretendia era realizar um levantamento que permitisse descrever o 

fenômeno em estudo, elencar as suas características e identificar impactos nas organizações e 

na vida das pessoas, com o intuito de generalizar para toda a comunidade ou população em 

estudo, a abordagem quantitativa se revela mais adequada. Com grande validade externa os 

dados quantitativos “são orientados aos resultados, são replicáveis e generalizáveis” (Serapio-

ni, 2000, p. 191). 

 

O método quantitativo também é o adequado quando há a validação de hipóteses indicadas 

preliminarmente. Para a construção dessas hipóteses se exige que o pesquisador já conheça o 

objeto a ser pesquisado. No método quantitativo há “a intenção de garantir a precisão dos re-

sultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, urna 

margem de segurança quanto às inferências. É frequentemente aplicado nos estudos descriti-

vos”, segundo os ensinamentos de Richardson (2012, p. 70). 

 

Nesta investigação será necessário trabalhar com a técnica de amostragem na coleta de dados, 

considerando que o universo de pesquisa está composto por um número muito elevado de 

elementos. O fato de trabalhar com amostras na recolha de dados que indicam mensuração de 

variáveis também caracterizam o método quantitativo (Gil, 2002). 

 

A investigação também se caracteriza como uma pesquisa de campo, pois tem como objetivo 

coletar informações que permitam comprovar as hipóteses construídas e “descobrir novos 

fenômenos ou as relações entre eles”. Esse tipo de pesquisa “consiste na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no re-
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gistro de variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los” (Marconi & Lakatos, 2003, 

p. 186).  

 

O estudo que ora em relato enquadra-se nestas condições, portanto com indicação de utiliza-

ção do método quantitativo para a execução da pesquisa, pois contém hipóteses explícitas que 

devem ser verificadas, em relação à análise dos impactos da Certificação de Conhecimentos 

em Investimentos nos processos organizacionais de gestão de pessoas. Em síntese, pode-se 

dizer que o presente estudo se apresenta como uma pesquisa de campo, com investigação ex-

plicativa amparada no método quantitativo. 

 

 

2.3. População e Amostra  

 

 

Para Marconi e Lakatos (2003, p. 223) “universo ou população é o conjunto de seres anima-

dos ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum”. Sob essa con-

ceituação, a população objeto desta investigação está composta pelos profissionais que atuam 

no SFB e que obtiveram e mantém a Certificação de Conhecimentos em Investimentos ou que 

estão com uma certificação vigente ou válida. 

 

O universo pesquisado abrange as instituições componentes do Sistema Financeiro Brasileiro 

cujos empregados trabalhem com produtos de investimento. Segundo dados do Banco Central 

do Brasil, ao final de 2014 eram mais de 23.000 agências vinculadas a cerca de 200 institui-

ções financeiras. 

 

Ao final de 2014 a entidade certificadora, Anbima, havia emitido 317.305 certificados, soma-

das todas as certificações por ela ofertadas desde o início do processo de certificação, em 

2002. Destas, permaneciam válidas 274.272, ou seja, a população objeto da presente pesquisa 

é esse universo de cerca de 275.000 pessoas, distribuídas por todos os estados da federação. 
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Tabela 5: Comparação entre certificações emitidas e vigentes – 31.12.2014 

 

Fonte: Sumário Estatístico dos Exames Anbima de 31.12.2014. 

 

É preciso lembrar que os dados acima apresentados são cumulativos e relativos, em relação às 

duas primeiras, CPA-10 e CPA-20, aos últimos 14 anos, pois estão disponíveis desde 2002, 

quando se iniciou o processo de Certificação de Conhecimentos em Investimentos no Brasil. 

Ainda é possível observar que cerca de três quartos do grupamento certificado permanece 

com a certificação válida, o que significa que ocorreram, em relação aos primeiros certifica-

dos, pelo menos duas renovações. O prazo de validade do certificado é de 5 anos. 

 

Considerando a impossibilidade de se trabalhar com a população pelo elevado número de pro-

fissionais que a compõe, a opção viável encontrada foi trabalhar com um processo amostral. 

Sendo que estes profissionais se encontram distribuídos por todo o território brasileiro, deter-

minou-se que a amostra deverá conter a representação de todas as regiões geográficas do país. 

 

Os profissionais certificados, guardadas as diferenças regionais consideráveis no Brasil, têm, 

no mínimo, o primeiro grau completo e são maiores de 18 anos. No entanto, todas as provas 

de certificação são exatamente as mesmas para os profissionais de todo o território nacional, o 

que não traz diferenças em termos de grau de conhecimento exigido para o fornecimento da 

certificação. 

 

O universo da investigação ou população compõe-se, portanto, da quantidade de profissionais 

com certificação válida, no que se refere aos aspectos de características comuns a todos os 

elementos componentes do universo a ser investigado. A quantidade de profissionais supera 
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250.000 pessoas distribuídas por todo o país. Por esta razão estabeleceu-se que a pesquisa 

seria conduzida por amostragem. Uma amostra é um “subconjunto do universo ou da popula-

ção, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou po-

pulação” (Gil, 2008, p. 90). 

 

Na composição da amostra optou-se por não estabelecer grandes interferências no momento 

da recolha de dados. Os questionários foram enviados a todos os profissionais com certifica-

ção válida, cuja certificação tivesse sido obtida há pelo menos 1 (hum) ano, e foram coletadas 

as respostas daqueles que optaram por atender ao pedido de participação. Essa diretriz encon-

tra apoio em Gil (2008, p. 90) quando explica que “a lei da regularidade estatística indica que 

um conjunto de ‘n’ unidades tomadas ao acaso de um conjunto ‘N’ terá provavelmente as 

características do grupo maior”. 

 

Um dos critérios escolhidos para garantir a qualidade estabelecida para a amostra foi a de que 

ela deveria conter representantes de todas as regiões geográficas brasileiras. Tal diretriz foi 

adotada em razão das diferenças regionais, econômicas e culturais largamente reconhecidas 

quando se trata de analisar um fenômeno que se configure em todo o país. Caso as respostas 

não atendessem a esse quesito haveria uma reiteração na solicitação de participação, o que 

não aconteceu. 

 

Os demais critérios indicaram a participação apenas de profissionais com certificação válida, 

ou vigente e como pelo menos 1 (um) ano desde a data da obtenção do certificado. Isso exclui 

os profissionais que não renovaram a certificação, ou por alguma razão, como por exemplo, 

descumprimento das disposições do Código de Ética, tiveram a validade de seu certificado 

suspenso pela certificadora. Já a exigência de 1 (um) ano de certificação foi colocada por se 

entender que esse tempo seria suficiente para que o profissional percebesse os impactos do 

certificado. 

 

Entende-se, com amparo em Gil (2008) que o tipo possível de amostra para o estudo em ques-

tão é o do grupo de não probabilística, denominado de amostra por “acessibilidade”, pois se-

gundo ele, esse é o tipo de amostra que ocorre sem qualquer intervenção ou estímulo do pes-
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quisador. Restou estabelecido que, considerando a população como o universo de profissio-

nais com certificação válida e 1 (um) ano de certificação, a amostra seria da modalidade de 

resposta espontânea, sem quaisquer direcionamentos. 

 

No caso da amostragem por acessibilidade “o pesquisador seleciona os elementos a que tem 

acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo” (Gil, 2008, p. 

94). As amostras por acessibilidade são também denominadas de amostras de conveniência ou 

acidentais e são muito utilizadas quando os universos são muito grandes e distribuídos por 

espaços geográficos variados, como é o caso aqui. São formas rápidas para acessar um con-

junto numeroso de elementos (Oliveira, 2001). 

 

 

2.4. Variáveis de Estudo 

 

 

Uma variável é uma forma de classificar, mensurar um fenômeno. Trata-se de um conceito 

operacional que identifica aspectos, propriedades ou fatores de um objeto de estudo (Marconi 

& Lakatos, 2003). Segundo Richardson (2012, p. 117) “as variáveis apresentam duas caracte-

rísticas fundamentais: (a) são aspectos observáveis de um fenômeno; (b) devem apresentar 

variações ou diferenças em relação ao mesmo ou a outros fenômenos”. 

 

As variáveis podem ser de dois tipos: a primeira, denominada de independente “é aquela que 

influencia, determina ou afeta outra variável; é fator determinante, condição ou causa para 

determinado resultado”. Já a segunda, denominada de dependente, “consiste naqueles valores 

(fenômenos, fatores) a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, 

determinados ou afetados pela variável independente” (Marconi & Lakatos, 2003, p. 138). 

 

As variáveis de estudo foram indicadas a partir do modelo conceitual utilizado para guiar a 

revisão de literatura. A quantidade de certificações e suas respectivas atualizações estão entre 
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as variáveis independentes. Já a remuneração dos empregados das instituições financeiras 

envolvidas e o tempo de ascensão nos cargos se configuram como variáveis dependentes. 

 

No Quadro 10 são apresentadas as variáveis propostas para estudar o processo de Certificação 

em Investimentos, ancoradas na revisão de literatura e utilizadas para a construção do questi-

onário. As variáveis são apresentadas relacionadas às dimensões inicialmente propostas, às 

questões utilizadas no questionário para a coleta de dados e às principais fontes relacionadas 

na fundamentação teórica desta investigação (ressalte-se que apenas as fontes principais estão 

relacionadas). 

 

Quadro 10: Dimensões e variáveis explicativas do modelo de investigação 

Dimensões Teóricas Variáveis Questões Fontes 

Contexto Econômico 

Subsídios para a capacitação; 

subsídios para as provas; remu-

neração. 

Questões 19, 

20, 24. 

Nonaka e Konno (1998) 

Galbraith e Gilley (1986), 

Gil (2002), Lengnick-Hall e 

Aguinis (2012). 

Contexto Organiza-

cional 

Tipo de instituição; nome do 

cargo; nível do cargo; tempo no 

cargo. 

Questões 08, 

10, 11, 12. 

Nonaka e Konno (1998), 

Droval (2009), Brandão 

(2012). 

Contexto Ambiental 

Localização geográfica; condi-

ção de trabalho; área de atua-

ção. 

Questões, 05, 

06, 09. 

Nonaka e Konno (1998), 

Banco do Brasil (2010), Gil 

(2002), Marconi e Lakatos 

(2003). 

Contexto Social 
Sexo; idade; necessidade de 

reconhecimento. 

Questões 01, 

02, e 27. 

Galbraith e Gilley (1986), 

Wiley (1995), Woods 

(2002), Robbins, Judge e 

Sobral (2010); Mahaney e 

Greer, (2004); Marconi e 

Lakatos (2003). 

Gestão de Pessoas por 

Competências 

Formação; tipo de formação; 

preparação para a certificação; 

subsistemas de gestão de pesso-

as (4). 

Questões 03, 

04, 13, 18, 23, 

25, 26. 

Galbraith e Gilley (1986), 

Wiley (1995), Woods 

(2002), Araujo e Garcia, 

2010, Brandão (2012). 



Metodologia de Investigação 

141 

Dimensões Teóricas Variáveis Questões Fontes 

Gestão Estratégica 
Resultados da organização: 

atendimento; 
Questão 22. 

Mascarenhas (2008), Leng-

nick-Hall e Aguinis (2012), 

Robbins, Judge e Sobral 

(2010). 

Gestão do Conheci-

mento 
Conhecimentos vinculados à 

realidade do trabalho; 

Questões 28, 

29, 30, 31. 

Nonaka e Takeuchi (1995), 

Krogh et al (2001), 

Lengnick-Hall e Aguinis 

(2012), Droval (2014). 

Certificação Profis-

sional 

Exigência; usos; tipos; tempo de 

certificação (2); razões, conse-

quências. 

Questões 07, 

14, 15, 16, 17, 

21. 

Galbraith e Gilley (1986), 

Wiley (1995), Woods 

(2002), Lengnick-Hall e 

Aguinis (2012), Droval 

(2009). 

Fonte: produção própria. 

 

Uma questão importante na seleção das variáveis é a questão da mensuração, ou operacionali-

zação. Medir algo é comparar com um padrão, ou indicar quantas vezes uma unidade de me-

dida pode ser colocada no objeto em mensuração. Como estamos no campo da pesquisa social 

e os fenômenos se apresentam com graus de complexidade relativamente alta, há que se utili-

zar escalas de medida adequadas a cada variável, tendo-se presente a manutenção da fidedig-

nidade e validade das medidas (Gil, 2008). 

 

As escalas utilizadas em pesquisas sociais são classificadas em quatro níveis: nominais, ordi-

nais, de intervalo e de razão. As escalas nominais se caracterizam por estarem compostas “por 

duas ou mais categorias, nas quais são classificados os objetos ou indivíduos”. Já as escalas 

ordinais, embora sem indicar suposições sobre a distância entre as posições, “definem a posi-

ção relativa de objetos ou indivíduos em relação a uma característica”. Quando as diferenças 

entre os intervalos são iguais entre si e estão determinadas identificamos uma escala de inter-

valo, enquanto que quando existe um valor zero absoluto estamos frente a uma escala de ra-

zão (Gil, 2008, p. 83). 

 

As escalas utilizadas nesta investigação são as três primeiras e foram indicadas de acordo com 
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as características de cada uma delas e relacionadas às possibilidades de mensuração de cada 

uma das variáveis. As escalas utilizadas serão tratadas com maior detalhamento no item 2.7, 

onde estão detalhados os passos da recolha de dados. 

 

 

2.6. Hipóteses de Investigação 

 

 

A hipótese consiste num ‘enunciado geral’ onde se estabelecem as relações entre as variáveis 

presentes em determinados fatos ou fenômenos. Possui caráter preditivo ou explicativo acerca 

do fenômeno em estudo. A hipótese apresenta-se como “uma suposta, provável e provisória 

resposta a um problema, cuja adequação (comprovação = sustentabilidade ou validez) será 

verificada através da pesquisa” (Marconi & Lakatos, 2003, p. 126). 

 

Na formulação das hipóteses é importante ter presente que elas têm, entre outras, a função de 

conduzir o trabalho do investigador, o que exige um cuidado maior na sua construção. Elas 

poderão ter como fontes: o conhecimento familiar, a observação, a comparação com outros 

estudos, a dedução lógica de uma teoria, a cultura geral na qual a ciência se desenvolve, a 

analogia, a experiência pessoal, idiossincrática e casos discrepantes na própria teoria (Marconi 

& Lakatos, 2003). 

 

Yin (2008, p. 116) ao tratar da técnica denominada Observação Participante ensina que ela é 

uma modalidade especial de observação onde o pesquisador não é apenas um observador pas-

sivo, mas pode assumir uma variedade de funções, e entre elas, participar de fato dos eventos 

que estão sendo estudados. O autor identifica vários papéis como exemplos da técnica e entre 

eles o de “trabalhar como membro de equipe de uma organização”. 

 

As hipóteses construídas para orientar a presente investigação tiveram como fontes a observa-

ção, a dedução lógica de teorias e a experiência pessoal do investigador. Cumpre notar que 
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uma investigação do porte e nível acadêmico como a ora relatada ainda não havia sido reali-

zada para estudar o fenômeno denominado de Certificação de Conhecimentos em Investimen-

tos. 

 

A hipótese que inspirou a investigação indica que as empresas do segmento financeiro, no 

Brasil, utilizam a certificação profissional em investimentos em todos os subsistemas de ges-

tão de pessoas. A questão é identificar como isso é feito e qual é a amplitude de ingerência 

que ela é capaz de promover. 

 

Entende-se também que há impactos na vida profissional, seja para os empregados que tem a 

obrigação legal de obtê-la, seja para os profissionais que a obtém voluntariamente. 

 

As hipóteses listadas na sequência foram construídas também a partir de observações da pes-

quisadora, enquanto participante da estruturação do Modelo de Certificação de Conhecimen-

tos em Investimentos e posterior acompanhamento da implantação, como representante de 

uma das entidades associadas à Anbima. 

 

São as seguintes as hipóteses de investigação que guiaram os trabalhos de investigação: 

 

Hipótese 1: A Certificação em Investimentos contribui para a melhoria da qualidade do aten-

dimento prestado pelas instituições financeiras aos investidores. 

 

Inspirada nas propostas de Lengnick-Hall e Aguinis (2012), a primeira hipótese trata de um 

processo vital para as organizações: a qualidade do atendimento prestado aos clientes. Aqui é 

preciso lembrar que o processo em estudo, a Certificação em Investimentos, foi criada no 

Brasil visando, entre outros aspectos, a melhoria do atendimento prestado aos investidores 

pelas instituições componentes do SFB (Amorim, Cruz, Sarsur & Fischer, 2015). 
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A ideia aqui é verificar o quanto esse processo pode contribuir com os resultados das organi-

zações. Trata-se de um aspecto que contribui para a realização da estratégia de cada organiza-

ção deste segmento econômico. No âmbito desta investigação, trata-se de observar o processo 

de certificação sob a ótica da Gestão Estratégica (Mintzberg, Lampel, & Ahlstrand, 2005). 

 

Hipótese 2: Os profissionais certificados em investimentos, que exercem suas atividades nas 

instituições do Sistema Financeiro Brasileiro, reconhecem a certificação como um 

diferencial profissional competitivo. 

 

Igualmente inspirada nos estudos de Lengnick-Hall e Aguinis (2012), a segunda hipótese está 

dedicada a avaliar um aspecto relativo ao impacto provocado pela certificação na forma como 

o profissional a percebe em suas relações com clientes, colegas, superiores e demais atores do 

ambiente corporativo interno e externo. A literatura e as pesquisas realizadas indicam que os 

profissionais se sentem motivados e satisfeitos com o reconhecimento de sua competência 

pelos atores a sua volta, decorrente da comprovação de um nível de competência ou conheci-

mentos, proporcionado pela certificação (Wiley, 1995; Woods, 2002; Mahaney & Greer, 

2004). 

 

Atualmente o desenvolvimento e aprimoramento de competências nas organizações tem se 

revelado uma importante ferramenta para o crescimento e sustentabilidade das organizações 

(Ceitil, 2010). A certificação pode estar se revelando como uma prática com alto grau de efi-

cácia no desenvolvimento de pessoas e, portanto, pode ter seu uso recomendado (Garavan et 

al, 2002). 

 

Hipótese 3: Os conhecimentos testados nas provas de Certificação em Investimentos forne-

cem suporte às estratégias para o negócio das empresas desse segmento. 

 

A hipótese 3 pretende indicar a vinculação da certificação com as estratégias de negócios das 

organizações financeiras componentes do SFB, e também foi construída a partir das sugestões 

indicadas por Lengnick-Hall e Aguinis (2012) para estudos acadêmicos sobre certificação em 
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recursos humanos. Trata-se de aferir se os conhecimentos testados nas provas de Certificação 

em Investimentos são aqueles necessários para instrumentalizar os profissionais na realização 

das atividades necessárias à consecução dos resultados das organizações (Fleury & Fleury, 

2004). 

 

Há um papel para a gestão estratégica que é orientar o processo de vinculação dos conheci-

mentos às capacidades das organizações, reconhecendo o peso das dependências do caminho 

nos conhecimentos e práticas organizacionais herdadas do passado e tentando detectar as ja-

nelas de oportunidade para o desenvolvimento dos processos organizacionais. Ferramentas de 

diagnóstico estão no centro das capacidades dinâmicas de organizações empresariais em bus-

ca dessa vinculação (Dosi, Faillo & Marengo, 2008). 

 

Hipótese 4: Os profissionais que obtém a Certificação Profissional em Investimentos recebem 

remuneração financeira maior que seus pares sem certificação; 

 

A hipótese 4 foi elaborada com o intuito de averiguar o impacto da Certificação Profissional 

de Conhecimentos em Investimentos na remuneração dos profissionais certificados (Santos, 

2005). Trata-se de verificar o quanto de impacto na remuneração os profissionais certificados 

reconhecem como decorrente do processo de certificação (Galbraith & Gilley, 1986). 

 

Enquanto Paxton (2012) está preocupado em o quanto a certificação pode indicar de desem-

penho futuro do certificado, reconhece-se que um dos fatores de impacto desse desempenho é 

o fator remuneração. Por esta razão, as organizações estão preocupadas com a Administração 

Estratégica de Cargos e Salários e na estruturação de planos de cargos e salários embasados 

em conceitos atualizados (Nascimento & Carvalho, 2007). 

 

Hipótese 5: Os profissionais que obtém a Certificação Profissional de Conhecimentos em In-

vestimentos ascendem profissionalmente a postos mais elevados em menor tempo 

que seus pares sem certificação; 
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Um dos fatores importantes para a retenção de talentos em uma organização é a possibilidade 

de planejamento de carreira. Planos de cargos e salários contribuem para a motivação dos 

empregados. A possibilidade de projetar no tempo os passos a serem seguidos dá para as pes-

soas possibilidades de projetar o tempo e o atendimentos aos requisitos necessários para gal-

gar postos (Araujo & Garcia, 2010). 

 

A possibilidade de usar a Certificação Profissional de Conhecimentos em Investimentos como 

um dos indicadores para acelerar a ascensão a cargos mais elevados a transforma em uma 

ferramenta importante em gestão de pessoas e motivadora de desempenhos superiores na ins-

tituição (Lengnick-Hall & Aguinis, 2012). 

 

Importa, portanto, verificar se a hipótese levantada de que os profissionais certificados ascen-

dem mais rapidamente do que seus pares não certificados, realmente ocorre no processo de 

Certificação Profissional de Conhecimentos em Investimentos. É preciso lembrar que, por 

meio da certificação se afere o nível de conhecimentos do profissional e que essa aferição é 

evidência de possibilidade de desempenhos especializados e necessários aos objetivos da or-

ganização (Cohen, 2012). 

 

Hipótese 6: Os profissionais certificados reconhecem a importância da Certificação Profissio-

nal em Investimentos como instrumento para a gestão de pessoas nas organiza-

ções. 

 

Os processos vinculados aos subsistemas de gestão de pessoas recebem a cada dia, por parte 

das organizações uma atenção maior em razão do impacto que tem no desempenho dos pro-

fissionais (Maximiano, 2004). 

 

Importa aqui avaliar o quanto a Certificação Profissional de Conhecimentos em Investimentos 

está contribuindo para o desenvolvimento, a formação, a ascensão profissional das pessoas 

nas organizações componentes do SFB (Garza & Morgeson, 2012). A construção desta hipó-

tese está ancorada na ideia de verificação de validade do processo de Certificação Profissional 
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de Conhecimentos em Investimentos também enquanto indicador a ser utilizado nos proces-

sos de ascensão profissional nas organizações (Latham, 2012). 

 

As hipóteses acima indicadas estão relacionadas aos objetivos de pesquisa conforme se pode 

observar no Quadro 11. 

Quadro 11: A relação entre hipóteses e objetivos de pesquisa 

Nº Descrição das Hipóteses  Objetivos de Pesquisa 

Hipótese 1 

A Certificação em Investimentos contribui 

para a melhoria da qualidade do atendimento 

prestado pelas instituições financeiras aos 

investidores; 

Verificar a contribuição da Certificação Profis-

sional em Investimentos para a melhoria da qua-

lidade do atendimento; 

Hipótese 2 

Os profissionais certificados em investimen-

tos, que exercem suas atividades nas institu-

ições do Sistema Financeiro Brasileiro, 

reconhecem a certificação como um diferen-

cial profissional competitivo; 

Analisar o efeito da Certificação Profissional em 

Investimentos sobre a imagem do profissional 

certificado; 

Hipótese 3 

Os conhecimentos testados nas provas de 

Certificação em Investimentos fornecem 

suporte às estratégias para o negócio das 

empresas desse segmento; 

Averiguar a natureza dos conhecimentos testados 

nas provas de Certificação Profissional em Inves-

timentos; 

Hipótese 4 

Os profissionais que obtém a Certificação 

Profissional em Investimentos recebem 

remuneração financeira maior que seus 

pares sem certificação; 

Avaliar o impacto do processo de certificação 

profissional sobre a variável remuneração dos 

profissionais certificados; 

Hipótese 5 

Os profissionais que obtém a Certificação 

Profissional em Investimentos ascendem 

profissionalmente a postos mais elevados 

em menor tempo que seus pares sem certifi-

cação. 

Avaliar a influência do processo de certificação 

profissional sobre a variável tempo para a ascen-

são profissional mais rápida dos profissionais 

certificados; 

Hipótese 6 

Os profissionais certificados reconhecem a 

importância da Certificação Profissional em 

Investimentos como instrumento para a 

gestão de pessoas nas organizações. 

Analisar o grau de importância que os profissio-

nais certificados reconhecem à Certificação Pro-

fissional em Investimentos em relação a gestão 

de pessoas nas organizações no segmento finan-

ceiro no brasileiro. 

Fonte: Produção própria. 
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O Quadro 11 possibilita a identificação da relação estabelecida entre cada uma das hipóteses e 

os objetivos de investigação. Tal condição se faz necessária para a verificação e comprovação 

ou não de cada uma das hipóteses. 

 

 

2.7. Método de Recolha de Dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da utilização dos seguintes instrumentos: literatura 

específica, documentos de arquivo e questionários aplicados a uma amostra dos profissionais 

certificados. 

 

Enquanto técnica de recolha de dados, o questionário é um instrumento de coleta de dados 

definido por Gil (2008, p. 121) como “um conjunto de questões que são submetidas a pessoas 

com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.”. 

 

O questionário foi construído a partir da proposta para pesquisa acadêmica sobre certificação 

profissional de Lengnick-Hall e Aguinis (2012) contendo questões relacionadas às variáveis 

definidas em razão das hipóteses e do modelo conceitual para a Certificação de Conhecimen-

tos em Investimentos a serem testados. Foram elaboradas 31 questões, cada uma seguindo o 

modelo mais adequado para o tipo de variável em teste. 

 

As perguntas do questionário foram elaboradas para permitir a avaliação de cada uma das 

variáveis indicadas e visando a comprovação das hipóteses construídas. Por esta razão foram 

construídas questões para atender aos seguintes aspectos: perfil do profissional certificado, 

condições ambientais – trabalho, obtenção e manutenção da certificação, impactos da certifi-

cação nos processos das organizações, impactos da certificação na vida dos profissionais, vín-
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culo dos conhecimentos com a realidade de trabalho nas organizações e impacto da certifica-

ção na imagem do profissional. 

 

As questões foram estruturadas seguindo modelo de avaliação de reação utilizado em larga 

escala pela Universidade Corporativa Banco do Brasil (Banco do Brasil, 2010). Um cuidado 

especial foi dedicado às questões para que elas pudessem permitir a mensuração das variáveis 

identificadas de acordo com o modelo estabelecido na revisão da literatura. “Os métodos de 

investigação incluem os tipos de perguntas usadas, os tipos de respostas associadas com estas 

perguntas e as escalas de medida dessas respostas” (Hill & Hill, 2012, p. 83). 

 

Contudo, para evitar que o respondente relacionasse uma questão com a outra, ou respondesse 

automaticamente, as questões foram mescladas, o que também exige do participante da pes-

quisa um grau maior de atenção, considerando que, a cada questão há um aspecto diferente 

sobre o qual necessita refletir. 

 

Para mensuração de aspectos sociais, atitudinais ou de opinião são utilizadas escalas de men-

suração, que procuram medir esses aspectos da forma mais objetiva possível. Na elaboração 

do questionário foram utilizados dois tipos de escalas: a de Likert e a de Osgood. Estas esca-

las são utilizadas quando se quer “transformar fatos que habitualmente são vistos como quali-

tativos em fatos quantitativos” (Gil, 2008, p. 137). 

 

A escala Likert foi criada por Rensis Likert, é uma escala intervalar, psicométrica utilizada 

em pesquisa quantitativa, pois registra o nível de concordância ou discordância em relação a 

uma afirmação, ou seja, os entrevistados são convidados a indicar o seu nível de concordância 

com uma determinada declaração por meio de uma escala ordinal. É uma escala de intervalos 

e a opção neste questionário foi por uma escala de 5 pontos, onde cada ponto recebeu um ró-

tulo (Likert, 1932). 

 

A escala de Osgood é também designada de escala do diferencial semântico. É apresentada 

como “uma técnica utilizada para medir o significado atribuído a conceitos, desenvolvida por 
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Osgood”. É considerada “uma escala de atitudes, pois permite avaliar qualquer conceito, co-

mo, por exemplo, o que as pessoas pensam sobre coisas específicas” (Osgood, 1952; Gil, 

2008, p. 145;). 

 

A escala de Osgood é uma escala intervalar e caracteriza-se por usar rótulos nos pontos ex-

tremos. Os rótulos apresentam conceitos opostos e as pessoas são orientadas a assinalar o 

ponto que mais se aproxima de sua opinião. A opção nesta investigação foi por escalas de 

cinco pontos (Osgood, 1952; Oliveira, 2001). 

 

Para dar ao instrumento o grau de confiabilidade desejado é fundamental ter certeza de que 

atende aos critérios de precisão, clareza e adequada utilização dos termos técnicos. Para tanto 

se realizou o pré-teste ou piloto que, segundo Gil (2008, p. 134) tem por objetivo “evidenciar 

possíveis falhas na redação do questionário, tais como: complexidade das questões, impreci-

são na redação, desnecessidade das questões, constrangimentos ao informante, exaustão etc.”. 

 

Encerrada a fase de construção, o questionário foi submetido a um pré-teste, com representan-

tes do público-alvo, com especialistas da área e com gestores responsáveis pela certificação 

na entidade certificadora. Resultaram desse processo ajustes que foram efetuados no instru-

mento, que foi considerado melhorado e apto a ser aplicado ao público real. 

 

O questionário considerado validado foi enviado pela entidade certificadora para 202.501 

profissionais registrados em seu banco de dados, com certificação vigente (válida), mais de 1 

(hum) ano de certificação e endereço eletrônico (e-mail) registrado, por meio da ferramenta 

de pesquisa on-line denominada de SurveyMonkey®
10

 disponível na internet para acesso gra-

tuito e pago. Foi utilizado um dos planos pagos da ferramenta, pois a versão gratuita não 

comportaria a quantidade de respostas esperadas. 

 

O levantamento do número de profissionais aos quais foi enviado o questionário foi efetuado 

                                                           

10 https://pt.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/ 
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no banco de dados da certificadora atualizado até 31.10.2014. A data considerada para identi-

ficar os certificados há pelos menos 1 (hum) ano foi 31.10.2013. Os questionários foram en-

viados a todos os profissionais assim identificados, no dia 17.11.2014. 

 

A SurveyMonkey®
11

é a uma plataforma de questionários online. Segundo informações cons-

tantes em sua página na internet, possui mais de 2 milhões de respostas a questionários cole-

tadas todos os dias. A empresa foi fundada em 1999 com foco em ajudar as pessoas a toma-

rem decisões mais bem fundamentadas e construiu tecnologias baseadas em mais de 10 anos 

de experiência em metodologias de questionários. 

 

A empresa tem mais de 275 funcionários em todo o mundo, com sede em Palo Alto, Califór-

nia. De acordo com a sua página na internet, a SurveyMonkey® possui mais de 20 milhões de 

usuários em todo o mundo, entre grandes e pequenas empresas, organizações não governa-

mentais, instituições acadêmicas, pesquisadores, profissionais médicos, organizadores de e-

ventos e também pessoas físicas. 

 

A própria SurveyMonkey® apresenta alguns números para dar uma ideia da dimensão de sua 

atuação: são 479 milhões de visitantes únicos do site, 50,8 milhões de questionários concluí-

dos, 2,8 milhões de respostas de questionários recebidas diariamente, 473.000 questionários 

implementados a cada mês, mais de 190 países utilizam a plataforma e seu site pode ser aces-

sado em 16 idiomas. 

 

O questionário foi enviado para cada um dos certificados identificados conforme descrito a-

cima com um vínculo (link) representado por um endereço do site na internet que permitia 

acesso direto do participante ao questionário sem necessidade de identificação. Tal diretriz foi 

seguida para garantir a aleatoriedade e impossibilidade de identificação dos respondentes por 

parte do pesquisador. Objetivava-se com isso dar maior liberdade de respostas aos certificados 

com a garantia da não identificação. 

 

                                                           

11 https://pt.surveymonkey.com/mp/brandassets/ 
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O questionário recebeu 4.866 respostas concentradas nos meses de novembro e dezembro de 

2014, de profissionais localizados em todas as regiões do Brasil, atendendo assim a uma das 

premissas incialmente colocadas de manter a representação de cada uma das regiões brasilei-

ras, coletando assim, elementos que mantivessem a representatividade da população na amos-

tra. 

 

Havia apenas uma regra, na questão de número 6, onde apenas as alternativas de respostas “c” 

e “d” permitiam a continuidade normal de respostas ao questionário. O assinalamento das 

demais alternativas levava o respondente diretamente à questão 14. Tal regra foi criada para 

evitar respostas de participantes que, em razão de sua condição, não tinham elementos para 

responder as questões de 7 a 13. 

 

 

2.8. Compilação e análise de dados 

 

 

As análises foram conduzidas por meio de comparações com teorias e modelos descritos na 

literatura. Considerando os objetivos específicos da investigação, essas análises permitiram 

acatar ou refutar as hipóteses levantadas. 

 

Já as conclusões foram conduzidas para a demonstração da especificidade do estudo, com 

possíveis inferências e explicações objetivando generalizações que poderão servir para o de-

senvolvimento de novas pesquisas, teorias ou modelos. 

 

Considerando tratar-se de investigação do tipo causal, onde o objetivo maior é a explicação de 

um fenômeno, no caso, a Certificação de Conhecimentos em Investimentos utilizada por de-

terminação legal no Sistema Financeiro Brasileiro, os dados recolhidos na amostragem rece-

beram tratamento estatístico na modalidade de análise univariada, em um primeiro momento e 

a seguir por meio de técnicas de análise estatística bivariada. As respostas foram coletadas e 
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tabuladas também por meio da ferramenta SurveyMonkey®. 

 

O Anexo 02 apresenta todas as questões com os dados tabulados acompanhados de gráficos 

representativos dessas tabulações. Em algumas questões, quando conveniente, também há o 

cálculo da média ponderada. Em outras questões, porque havia uma alternativa aberta, os da-

dos nos quadros representam as respostas às alternativas fechadas, enquanto os gráficos apre-

sentam os dados ajustados com a incorporação dos dados relativos à alternativa de resposta 

aberta. 

 

No Anexo 02 é possível observar ainda que cada questão tem a indicação da quantidade de 

pessoas que a respondeu, bem como a quantidade de pessoas que a ignorou. Ressalte-se que 

não havia quaisquer restrições no questionário que obrigassem as pessoas a responder a todas 

as perguntas ou em sequência. Cada uma das questões também apresenta as suas estatísticas 

básicas descritivas. 

 

No capítulo destinado à apresentação dos resultados da investigação, as análises estão agrupa-

das em dois grandes blocos. O primeiro está ancorado em princípios de análise estatística uni-

variada, onde a mensuração das variáveis, por meio das perguntas expostas no questionário, 

está apresentada em conjuntos representativos das dimensões destas variáveis. 

 

Este primeiro bloco está centrado na análise descritiva do fenômeno e foi dada preferência à 

apresentação das frequências relativas das respostas obtidas na investigação, considerando 

que todos os demais dados estão comtemplados no Anexo 02. Assim, a cada questão são a-

presentados os dados das respostas, por meio de frequência relativa, e analisados com base na 

literatura pesquisada. 

 

O segundo bloco está destinado à análise dos dados e está ancorado em princípios de estatísti-

ca bivariada. Neste segundo bloco são apresentados resultados decorrentes de cruzamento de 

dados e de análise fatorial. Tanto no cruzamento de dados, quanto na análise fatorial, são uti-

lizadas medidas de associação indicadas para análise estatística de variáveis qualitativas e 
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quantitativas (Laureano & Botelho, 2012). 

 

A análise de possíveis construtos latentes foi realizada com base na análise fatorial, pois se 

trata de um processo de mensuração por meio do qual é possível “identificar variáveis que 

‘caminham juntas’, ou seja, variáveis que apresentam a mesma estrutura subjacente”. Embora 

a análise fatorial seja utilizada para reduzir um grande número de variáveis observadas, a um 

conjunto reduzido de fatores, “não se refere a uma única técnica estatística, mas a uma varie-

dade de técnicas relacionadas desenhadas para tornar os dados observados mais facilmente 

interpretáveis” (Figueiredo Filho & Silva Júnior, 2010, p. 160). 

 

 

2.9. Pressupostos e Limitações 

 

 

O presente estudo partiu do pressuposto de que a certificação realmente afere e indica a pre-

sença dos conhecimentos avaliados. Isso significa que não foram analisados os instrumentos 

de certificação em relação a metodologia de avaliação adotada pela entidade certificadora, e 

sim os impactos da obtenção do certificado pelo profissional, tanto nos processos das organi-

zações às quais eles pertencem, como em suas carreiras profissionais. 

 

Embora se reconheça uma possibilidade de investigação no que se refere à estruturação dos 

conteúdos programáticos das provas, bem como as técnicas adotadas na construção das ques-

tões e na estruturação das provas, esses aspectos não foram pesquisados. 

 

A opção foi por um recorte da realidade que permitisse olhar o processo de certificação sob a 

ótica da gestão, especialmente da gestão de pessoas, na visão dos profissionais certificados. 

Por esta razão a vertente orientadora da pesquisa foi a busca de informações sobre os proces-

sos organizacionais afetados pela certificação profissional em investimentos coletando os da-

dos da percepção dos profissionais certificados. 
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2.10. Questões Éticas 

 

 

Para manutenção da isenção e imparcialidade necessária ao processo científico, todos os da-

dos, recolhidos por meio da aplicação de questionários, são mantidos com a necessária confi-

dencialidade, sem a identificação dos respondentes. 

 

Durante todo o processo de investigação, inclusive na construção do instrumento de recolha 

de dados, os procedimentos e técnicas foram direcionados para não permitir a identificação 

dos participantes da pesquisa, atendendo também ao Código de Ética da entidade certificado-

ra, a Anbima. 

 

Dados da Anbima, por força de Termo de Confidencialidade assinado pela pesquisadora e 

limites constantes na Autorização para uso de Dados e da Marca, também são tratados com os 

devidos cuidados e nos limites destes instrumentos. 
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3. O USO DA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM INVESTIMEN-

TOS NO BRASIL: RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo apresenta os dados coletados e analisados durante a investigação e constitui-se 

em um retrato da situação atual da Certificação de Conhecimentos em Investimentos no Bra-

sil, sob a ótica dos profissionais certificados. A pesquisa foi realizada durante os meses de 

novembro e dezembro de 2014 e foram coletados dados de 4.866 profissionais, distribuídos 

por todas as regiões geográficas do país. 

 

Considerando tratar-se de investigação do tipo explicativa, onde o objetivo maior é a identifi-

cação das razões que justificam um fenômeno, no caso, a Certificação de Conhecimentos em 

Investimentos utilizada por determinação legal no Sistema Financeiro Brasileiro, os dados 

recolhidos na amostragem receberam tratamento estatístico nas modalidades de análise univa-

riada e bivariada, indicadas para os objetivos da investigação. 

 

Este capítulo está destinado à interpretação da análise das variáveis pesquisadas por meio das 

quais se pretende traçar um perfil do profissional certificado em investimentos no Brasil. Os 

dados coletados por meio do questionário tiveram suas questões agrupados em construtos 

latentes que permitam compreender a certificação de conhecimentos como uma ferramenta de 

gestão de pessoas. 

 

Os dados foram trabalhados estatisticamente e apresentados em duas partes. A primeira con-

templa a compilação dos dados coletados de cada uma das questões, que, por sua vez são a-

grupadas formando construtos latentes. Cada uma das questões recebeu tratamento estatístico 

na modalidade univariada e no conjunto, esta interpretação constitui-se na parte descritiva da 

investigação. A segunda parte constitui-se na análise desses dados utilizando-se técnicas de 

análise estatística bivariada que permitem entender como as variáveis descritivas do fenôme-

no se relacionam para explica-lo. 
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3.1. Apresentação dos dados coletados 

 

 

3.1.1. Contexto Social 

 

 

Os dados interpretados neste subcapítulo têm relação com a necessidade de identificação do 

profissional que compõe o universo de certificados em investimentos em seu espaço social. 

Inclui variáveis relativas a gênero, idade e imagem que o profissional tem frente a seus pares e 

sua comunidade. 

 

Os dados da amostra recolhida indicam o predomínio do gênero masculino entre os profissio-

nais certificados em investimentos. Embora a questão estivesse aberta para outra indicação de 

gênero, apenas um profissional assinalou a opção, contudo, não a indicou no espaço livre pre-

visto para manifestação. Dois terços dos respondentes são do sexo masculino, conforme se 

pode observar no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: A composição da amostra por gênero 

Fonte: Produção própria. 

 

O Gráfico 4 apresenta a distribuição do contingente pesquisado por faixas etárias, indicadas 

em intervalos de 5 anos. 

 

Masculino 65,8% 

Feminino 34,2% 

Outro 0,0% 



Resultados da pesquisa 

159 

Em relação à idade, os dados percentuais revelam que o maior contingente se encontra na 

faixa entre 30 e 35 anos (pouco mais de um quarto do contingente pesquisado). As faixas se-

guintes, com alto contingente de profissionais, são as que se encontram abaixo e acima da 

faixa maior. Há uma concentração de cerca de 60% do grupo pesquisado entre os 26 a 40 a-

nos, indicando um profissional jovem, contudo já necessariamente com um grau de experiên-

cia. 

 
Gráfico 4: A composição da amostra por idade 

Fonte: Produção própria. 

 

Esta pergunta visava avaliar como o certificado percebe que a certificação se reflete na sua 

imagem profissional de forma geral, ou seja, sem especificar espaços onde o fato ocorre. A 

questão foi construída utilizando-se de uma escala do tipo Likert, mas com rótulos diferentes 

dos utilizados nas questões que originaram os gráficos das páginas anteriores. 

 

As frequências relativas indicam que 40% do grupamento de profissionais participantes da 

pesquisa se posicionaram nas zonas de alta concordância e 33%, ou um terço, na zona de mé-

dia concordância. Tais dados estão a indicar que a certificação tem o condão de diferenciar o 

profissional em relação aos seus pares sem certificação. 
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Gráfico 5: A certificação e a imagem do profissional 

Fonte: Produção própria. 

 

É possível também afirmar que o professional certificado entende que o reconhecimento pro-

porcionado pela certificação contribui para a sua imagem de profissional competente, indi-

cando, portanto que esta Certificação de Conhecimentos em Investimentos distingue os pro-

fissionais de seus pares. 

 

 

3.1.2. Contexto Ambiental 

 

 

A Figura 17 apresenta os dados percentuais de localização geográfica dos profissionais certi-

ficados agrupados por regiões geográficas. Por facilidade de resposta à pergunta no questioná-

rio apresentava uma aba suspensa onde o respondente assinalava o seu Estado de localização. 

A listagem por Estado encontra-se no Anexo 4. 

 

A frequência relativa indica que foi atendida a premissa de amostragem inicialmente estabele-

cida como necessária em razão das diferenças regionais e culturais observáveis no Brasil por 

força de seu território continental. 
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Figura 17: Distribuição geográfica dos profissionais certificados - percentuais
12

 

Fonte: Produção própria. 

 

O Gráfico 6 permite a identificação da condição de trabalho em que se encontram os profis-

sionais certificados participantes da amostra. Chama a atenção o fato de 93,5% dos respon-

dentes terem assinalado a condição de empregado. Havia mais outras cinco opções de respos-

tas. Embora nas pesquisas iniciais, com informações retiradas do banco de dados da certifica-

dora, um considerável contingente estivesse sem vínculo a uma organização, aqui esses pro-

fissionais não foram captados. 

 

Outro dado que chama a atenção é o contingente de desempregados, de 1,2%, bem abaixo dos 

índices gerais de desemprego atualmente divulgados no Brasil. O índice de desemprego de 

2014, no Brasil, anunciado pelo IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão 

oficial responsável pela pesquisa, foi de 6,8%
13

. 

 

                                                           

12
 
Mapa retirado do site: http://www.brasilescola.com/, obtido em 20.06.2015.

 
13 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/02/1587774-taxa-de-desemprego-fecha-2014-estavel-em-68.shtml 
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Gráfico 6: Condição de trabalho 

Fonte: Produção própria. 

 

O Gráfico 7 apresenta a frequência relativa das alternativas colocadas para a variável segmen-

to econômico de atuação dos profissionais certificados participantes da amostra. Os segmen-

tos econômicos de atuação refletem a segmentação de mercado predominante na organização 

das empresas componentes do Sistema Financeiro Brasileiro. Os quatro segmentos mais co-

muns estão nas alternativas. 

 

 

Gráfico 7: Segmento econômico de atuação 

Fonte: Produção própria. 
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A alternativa que indica outra segmentação representa as particularidades praticamente infini-

tas de organização interna das empresas. No entanto, é possível citar alguns segmentos aí in-

cluídos, como: Agronegócios, Empresas, e outros, além de cada empresa ter uma nomenclatu-

ra específica quando trata de clientes pessoa física de patrimônio elevado. Da mesma forma os 

bancos de investimentos e as corretoras têm suas próprias segmentações de clientes. 

 

 

3.1.3. Contexto Organizacional 

 

 

Neste subcapítulo foram condensados os dados relativos às variáveis que mensuram aspectos 

relacionados aos contornos das organizações das quais os profissionais certificados fazem 

parte. 

 

 
Gráfico 8: Tipo de empresa às quais estão vinculados os profissionais 

Fonte: Produção própria. 

 

Os profissionais certificados indicaram o tipo de empresa, ou a natureza jurídica da empresa à 

qual cada um se encontra vinculado. Chama a atenção o fato de que 57% do contingente de 

respostas estão a indicar uma sociedade de economia mista, conforme se pode observar no 

Gráfico 8. 
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A frequência relativa faz sentido se olharmos os dados relativos à quantidade de certificados 

em cada uma das empresas, observável em na Tabela 1 constante do Capítulo 1 deste relato, 

onde a maior quantidade de certificados está vinculada ao Banco do Brasil, uma empresa 

constituída sob a forma de sociedade de economia mista. No mesmo ranking, em sétimo lugar 

aparece outra empresa constituída sob a natureza jurídica de sociedade de economia mista: o 

Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

Gráfico 9: A nomenclatura dos cargos dos profissionais certificados - percentuais 

Fonte: Produção própria. 

 

Os dados compilados e apresentados no Gráfico 9 contemplam as alternativas de respostas no 

questionário e ajustes relativos à alternativa aberta. Assim se conseguiu apresentar uma maior 

diferenciação em se tratando de nomenclatura de cargos por onde se distribuem os profissio-

nais certificados. 

 

Os cargos com frequência relativa mais elevada são reveladores de que as atividades são e-

xercidas diretamente no atendimento ao público, coerente, portanto, com os objetivos visados 

pela norma legal quando da instituição da certificação. Esta afirmativa também está ancorada 

no conhecimento da estrutura de cargos da empresa com maior número de certificados (Tabe-
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la 1). 

 

O Gráfico 10 apresenta os dados relativos a indicação pelos profissionais certificados do nível 

organizacional onde os seus cargos se encontram alocados. Tal questionamento visava identi-

ficar se os certificados estavam distribuídos pela estrutura organizacional das empresas ou 

concentrados em um nível. 

 

 

Gráfico 10: Nível funcional dos cargos 

Fonte: Produção própria. 

 

A pergunta no questionário e que deu origem ao Gráfico 10 inquiria o participante da amostra 

a indicar o nível organizacional no qual se localizava o seu cargo. Predominam as frequências 

relativas indicadoras de níveis operacional e gerencial médio. Esse dado é importante para 

verificar em que instância da estrutura organizacional estão se localizando os profissionais 

certificados. 

 

É possível observar que os dados indicados no Gráfico 10 revelam um percentual baixo de 

profissionais em grau gerencial alto, normalmente alocado em área estratégica das organiza-

ções. Estes dados mantêm coerência com os dados da certificadora e orientações sobre a indi-

cação do tipo de certificação que o profissional deve obter, pois a CPA-10, é direcionada aos 
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segmentos onde está o contingente maior de certificados. 

 

 

Gráfico 11: Tempo no atual emprego – em anos 

Fonte: Produção própria. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 11 nos apresentam um panorama do tempo de permanência 

dos certificados no emprego que detinham no momento da pesquisa. O eixo horizontal apre-

senta os intervalos segmentados em períodos de 5 anos. 

 

O aspecto que chama a atenção aqui é que quase 60% do contingente participante da amostra 

encontra-se há mais de 5 anos no mesmo emprego. Tal informação indica um grau de rotati-

vidade baixo nesse segmento econômico do país. Também é revelador de que a maioria dos 

profissionais possui uma alta carga de experiência em suas empresas. 

 

Importa aqui assinalar que a pergunta no questionário não era direta, ou seja, os profissionais 

não indicaram a quantidade de anos no cargo atual, mas indicaram o ano em que começaram a 

trabalhar na empresa à qual se encontravam vinculados no momento da pesquisa. 
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3.1.4. Contexto Econômico 

 

 

Neste subcapítulo a análise recai sobre as variáveis relacionadas aos subsídios para a capaci-

tação para as provas, subsídios para a realização das provas e remuneração dos profissionais 

certificados. 

 

Gráfico 12: Custos da preparação para as provas de certificação 

Fonte: Produção própria. 

 

Embora a regra legal não tenha imposto para as organizações o encargo da preparação para as 

provas e/ou o subsídio para a realização dos exames, a responsabilidade por manter apenas 

profissionais certificados em atividades essenciais no sistema financeiro, gerou nas organiza-

ções um movimento de incentivo financeiro e operacional para que os seus empregados fos-

sem preparados e obtivessem o título. 

 

O Gráfico 12 indica que cerca da metade dos profissionais certificados, portanto, um contin-

gente razoável recebeu apoio de suas organizações para estudar para as provas. Revela a preo-

cupação dessas organizações com o atendimento ao requisito legal. 

 

O Gráfico 13, por sua vez, revela que apenas um quarto do contingente de profissionais certi-

ficados arcou com as despesas de realização das provas, confirmando-se aí o interesse das 
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organizações em relação ao tema. 

 

Gráfico 13: Custos das provas de certificação 

Fonte: Produção própria. 

 

Conforme já indicado acima, a norma que impôs a certificação aos profissionais do Sistema 

Financeiro Brasileiro estabeleceu também responsabilidades para as organizações às quais 

eles se encontram vinculadas. É o que está refletido nos dados apresentados pelos Gráficos 12 

e 13. 

 

Os dados relativos ao Gráfico 14 indicam que mais da metade dos profissionais afirma não ter 

recebido aumento em sua remuneração após a aquisição da certificação. Os dados aqui são 

comparados considerando que o processo de ascensão na carreira se mede também pelo que 

traz de aumento na remuneração do profissional. 

 

Gráfico 14: Aumentos na remuneração do profissional 

Fonte: Produção própria. 
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No entanto, em que pese a maioria dos profissionais indicar que não teve aumento em sua 

remuneração em razão da certificação, as demais alternativas somadas apresentam dados rela-

tivos a diferentes percentuais de aumento, o que está a significar que, para pouco menos da 

metade, portanto, um contingente considerável, ocorreram aumentos de proporções variadas. 

Tal fato revela que a certificação já impacta consideravelmente o subsistema de remuneração 

das organizações. 

 

 

3.1.5. Gestão de Pessoas por Competências 

 

 

Este subcapítulo está dedicado a apresentar a análise dos dados compilados relativos às ques-

tões que buscaram verificar a influência da Certificação de Conhecimentos em Investimentos 

nos processos internos das organizações do SFB, especialmente nos subsistemas de gestão de 

pessoas. 

 

O Gráfico 15 apresenta a distribuição dos profissionais por grau de formação. Embora o aces-

so às carreiras nas empresas componentes do Sistema Financeiro Brasileiro exija apenas o 2º 

grau de escolaridade, e em alguns casos, apenas o 1º grau, o que se observa entre os profissio-

nais certificados é que cerca de 13% não tem pelo menos uma graduação (curso superior 

completo).  

 

Gráfico 15: Grau de formação acadêmica-percentuais 

Fonte: Produção própria. 
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A grande concentração de profissionais está no grupamento de graduados e detentores de es-

pecialização, o que revela o preparo dos profissionais para o mundo trabalho, pois revela a 

opção por cursos de especialização. 

 

É preciso frisar que no Brasil esses graus de formação são sequenciados. Isso significa que 

para fazer uma especialização ou um mestrado o indivíduo deverá ter uma graduação concluí-

da. Já para fazer o doutorado deverá ter concluído um mestrado. Tal fato está a indicar que, 

embora formalmente, no posto inicial não seja exigido nível superior, posteriormente, por 

concorrência ou necessidade de conhecimento, os profissionais se posicionam em graus mais 

elevados de formação acadêmica. 

 

O Gráfico 16 apresenta os cursos de graduação nos quais os profissionais se fixaram. A opção 

por identificar apenas os cursos de graduação consiste no fato de eles serem requisitos obriga-

tórios para todos os graus posteriores, e dessa forma se pode afirmar que a quase totalidade da 

amostra possui curso superior. De posse dos dados ora apresentados, poder-se-ia indicar para 

próximas investigações a identificação das áreas de especialização em que os profissionais se 

concentram. 

 

Gráfico 16: Graduação – por área do conhecimento 

Fonte: Produção própria. 

 

Os dados coletados indicam a concentração dos profissionais certificados nas áreas de conhe-

cimento diretamente relacionadas aos conhecimentos exigidos na certificação. Se somarmos 
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as primeiras quatro faixas, cujas áreas de conhecimentos guardam afinidade com a Certifica-

ção de Conhecimentos em Investimentos, teremos um contingente de 75,07%, confirmando o 

esforço focado dos profissionais, seja na carreira, seja na formação acadêmica. 

 

O Gráfico 17 apresenta as frequências relativas indicando como os profissionais se prepara-

ram para as provas de certificação. Ressalte-se que aqui o participante da pesquisa também 

podia indicar mais de uma alternativa. 

 

Observando-se os dados do Gráfico 17 visualiza-se que a forma mais intensamente adotada é 

o estudo por conta própria. Confirma-se aqui uma das premissas da certificação de pessoas: o 

reconhecimento de conhecimentos possuídos pelo profissional independentemente da forma 

como os tenha adquirido. 

 

 

Gráfico 17: Formas de preparação para as provas de certificação 

Fonte: Produção própria. 
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Nas organizações pesquisadas, tal comportamento por parte dos profissionais é altamente in-

centivado, pois atende a premissas de autonomia e autodesenvolvimento. Estas duas premis-

sas também são pilares dos sistemas de Educação Corporativa na atualidade, pois estabelecem 

a base para a formação de profissionais empreendedores. 

 

O Gráfico 18 apresenta dados coletados com o intuito de aferir a percepção dos profissionais 

certificados acerca da importância da Certificação de Conhecimentos em Investimentos para a 

gestão de pessoas das organizações do SFB. 

 

Os dados das respostas, compilados e apresentados no gráfico correspondem à média ponde-

rada de uma escala de cinco pontos, do tipo diferencial semântico (Escala de Osgood). Os 

participantes se posicionaram entre o ponto inicial de "não contribui" (1) até o ponto de "con-

tribui muito" (5). 

 

Gráfico 18: Importância da certificação para a gestão de pessoas nas organizações 

Fonte: Produção própria. 

 

Os valores indicados para cada um dos aspectos testados são médias ponderadas de pontos de 

localização dos respondentes na escala de diferencial semântico. É possível observar que, com 

variações inferiores a 1, todos os aspectos aferidos se encontram na zona de concordância 

média, tendente para a alta concordância. Importa observar que o índice maior está na alterna-

tiva de “Aprimoramento e desenvolvimento profissional”, que remete à ideia de capacitação, 

bem como ao subsistema de Educação Corporativa. 
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A questão que buscou aferir como a Certificação de Conhecimentos em Investimentos é utili-

zada nas organizações está representada no Gráfico 19. As alternativas apresentam os princi-

pais subsistemas de gestão de pessoas. A pergunta permitia aos respondentes assinalar de uma 

a todas as alternativas. Importava aqui aferir quais os subsistemas estavam a receber a maior 

influência do processo de Certificação de Conhecimentos em Investimentos. Para uma melhor 

visualização as alternativas foram ordenadas da maior para a menor frequência relativa. 

 

As três primeiras alternativas apresentam dados altamente consistentes indicando o uso da 

Certificação de Conhecimentos em Investimentos para subsidiar decisões nos subsistemas de 

gestão de pessoas, especialmente em programas de ascensão profissional, capacitação e recru-

tamento e seleção internos. 

 

Gráfico 19: O uso das certificações nas empresas 

Fonte: Produção própria. 
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fico 18 e a também segunda alternativa do Gráfico 19. Desta forma, os processos de educação 

corporativa estão se configurando como impactados pela Certificação de Conhecimentos em 

Investimentos. Enquanto no Gráfico 18 a alternativa que indica a importância da certificação 

para o aprimoramento e desenvolvimento profissional apresenta o índice mais alto da questão, 

muito próxima da zona de concordância alta, no Gráfico 19 a alternativa capacitação aparece 

com cerca de 60% dos profissionais questionados indicando seu uso na organização. 

 

Os quatro gráficos a seguir, de números 20 a 23, representam duas perguntas do questionário 

que visavam avaliar se a variável tempo, combinada com a Certificação de Conhecimentos 

em Investimentos, estava a interferir nos programas de ascensão profissional das organiza-

ções. 

 
Gráfico 20: Fator tempo para promoção – sem certificação 

Fonte: Produção própria. 

 

No Gráfico 20 estão representadas as respostas dos profissionais ao questionamento que pedia 

para que se posicionassem sobre o tempo que as pessoas levavam, em suas respectivas orga-

nizações, para obter uma promoção. A resposta permitia apenas o assinalamento de uma al-

ternativa. É possível observar no gráfico uma curva e uma concentração maior na última al-

ternativa. 
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Já no Gráfico 21 encontram-se as respostas dos profissionais ao questionamento sobre o tem-

po que os profissionais certificados gastam para conseguir uma promoção em suas respectivas 

organizações. Aqui também a questão permitia apenas o assinalamento de uma alternativa. 

 

As duas questões foram construídas com o objetivo de comparar os dados para se ter uma 

resposta acerca dos impactos da certificação sobre a variável tempo para ascensão na carreira. 

 

Gráfico 21: Fator tempo para promoção – com certificação 

Fonte: Produção própria. 

 

Observa-se uma curva semelhante nos dois gráficos anteriores em relação às quatro primeiras 

alternativas, no entanto, o Gráfico 21, que indica a percepção dos profissionais acerca do tem-

po que os certificados gastam para obter uma promoção, apresenta índices mais elevados. Tal 

observação está a indicar que há um impacto na variável tempo quando se trata de profissio-

nais certificados e suas carreiras profissionais. 

 

O Gráfico 22 apresenta uma comparação entre as frequências relativas apresentadas nos dois 
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uma promoção entre o grupamento de profissionais certificados e profissionais não certifica-
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dos. Conforme se pode observar no Gráfico 22, há uma significativa diferença na quantidade 

de tempo gasto para alcançar uma promoção entre os dois grupamentos. O intervalo mantém a 

semelhança da curva entre os dois segmentos, mas revela o distanciamento entre as mesmas. 

 

Gráfico 22: Fator tempo para promoção – comparação com e sem certificação 

Fonte: Produção própria. 

 

 

Gráfico 23: Tempo para promoção – diferença entre com e sem certificação 

Fonte: Produção própria. 
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O Gráfico 23 apresenta a curva das diferenças entre as frequências relativas, sendo cada ponto 

do eixo horizontal correspondente aos intervalos de tempo indicados nos três gráficos anterio-

res. É possível observar uma curva de dados crescentes positivos para o tempo gasto pelos 

profissionais certificados, que ao longo do tempo, logicamente se torna negativa. 

 

 

3.1.6. Gestão Estratégica 

 

 

A importância da certificação para as organizações foi aferida por meio de três aspectos que 

compuseram as alternativas da pergunta colocada no questionário e cujos resultados podem 

ser observados no Gráfico 20. 

 

Gráfico 24: Importância da certificação para as organizações 

Fonte: Produção própria. 
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estabelecida pela Resolução 2.838 de 30 de maio de 2001, emitida pelo Conselho Monetário 

Nacional-CMN, estava a necessidade de melhoria no atendimento ao investidor. Eis a razão 

para a aferição destes aspectos. 

 

Os dados indicam que, no primeiro aspecto constante no gráfico o grupamento de responden-

tes de posicionou no que se denomina de zona alta de concordância, reveladora de que con-

cordam que o benefício trazido pelo processo de certificação. O segundo aspecto indica uma 

posição de zona de concordância média, enquanto o terceiro se situa em ponto tendente à zona 

de concordância alta. 

 

Frise-se que os três aspectos aferidos têm a ver com a atividade fim das organizações inte-

grantes do SFB. O Banco Central do Brasil-Bacen, enquanto organismo supervisor de todo o 

sistema financeiro, possui um mecanismo de acolhimento das reclamações de todos os cida-

dãos, sejam clientes ou usuários das entidades prestadoras de serviços financeiros. As recla-

mações são encaminhadas às respectivas organizações e acompanhadas pelo Bacen. Este ór-

gão também classifica as instituições por quantidades de reclamações. Os dados estão dispo-

níveis na página do Bacen
14

. 

 

 

3.1.7. Gestão do Conhecimento 

 

 

Um programa de certificação de conhecimentos, interno ou externo às organizações que o 

utilizam, tem que atender a uma premissa fundamental: o vínculo com a realidade de trabalho. 

Em outras palavras: tem que se manter significativo vínculo com o trabalho dos profissionais, 

e assim contribuir com o aprimoramento dos processos das organizações e também com o 

desenvolvimento profissional dos certificados. 

 

                                                           

14 http://www.bcb.gov.br/?RECLAMACAO 
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Quando a certificação de conhecimentos está vinculada às competências exigidas dos profis-

sionais, esse vínculo se estabelece com maior facilidade considerando que se utilizam os co-

nhecimentos que dão suporte a essas competências. No entanto, quando essas competências 

não se encontram descritas, há que se realizarem mapeamentos de conhecimentos para anco-

rar as provas. 

 

No caso em tela, a certificação atende a uma diversidade de situações muito grande, conside-

rando que deverá ser obtida por todos os profissionais que trabalhem com produtos de inves-

timentos em um país continental, onde esses profissionais estão alocados em conglomerados 

financeiros com capitais públicos e privados. 

 

Este subcapítulo está dedicado a analisar os graus de aproximação entre os conteúdos avalia-

dos nas provas e aqueles necessários para dar suporte às atividades dos profissionais em seu 

dia-a-dia, ou sua rotina de trabalho. As questões deste subcapítulo foram construídas utilizan-

do-se a escala de cinco pontos do modelo Likert, onde todos os pontos são rotulados. 

 

O Gráfico 25 apresenta as indicações dos profissionais certificados participantes da amostra 

acerca de suas percepções sobre se os conteúdos cobrados nas provas estão relacionados às 

atividades desenvolvidas nas organizações às quais pertencem. As respostas dos profissionais 

certificados indicam que mais da metade se posiciona na zona de alta concordância ou con-

cordância plena. Tal fato indica que os conteúdos cobrados nas provas são relevantes para a 

realização das atividades nas organizações. 

 

Gráfico 25: Conteúdos relacionados com as atividades desenvolvidas nas organizações 

Fonte: Produção própria. 
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Embora 53% dos profissionais tenham se concentrado na zona de máxima concordância, e 

86% tenham se localizado na zona de alta concordância em relação ao questionamento, reve-

lador de que os conhecimentos verificados nas provas são aqueles necessários para que os 

profissionais tenham um bom desempenho, é fundamental atentar para o grupamento que se 

localizou nas demais faixas, pois é de onde se pode retirar subsídios para o espaço de aprimo-

ramento das provas. 

 

Já o Gráfico 26 apresenta os dados relativos ao questionamento sobre se as provas retratam 

situações práticas que mantém relação com a realidade do trabalho nas organizações. Diferen-

te do questionamento anterior, aqui se busca uma percepção sobre o quanto as provas conse-

guem retratar das situações práticas vivenciadas de forma genérica nas organizações. 

 

Convém observar que entre os Gráficos 25 e 26 há uma sensível diminuição da concordância 

plena, o que pode estar a indicar que as provas estão mais sintonizadas teoricamente com as 

atividades das organizações e menos com o dia-a-dia. Contudo ainda é possível observar que 

há um grau de adequação dos conhecimentos testados com as situações práticas das organiza-

ções, pois as duas zonas, de baixa concordância e discordância, têm índices pequenos. 

 

 

Gráfico 26: Provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das organizações 

Fonte: Produção própria. 
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Gráfico 27: Provas retratam situações práticas vinculadas à realidade dos certificados 

Fonte: Produção própria. 

 

Já no Gráfico 27 o questionamento é ainda mais específico, pois se refere ao quanto as provas 

da Certificação de Conhecimentos em Investimentos conseguem ser representativas da reali-

dade do dia-a-dia dos certificados. Observa-se aqui que há também uma redução no índice de 

concordância plena se comparado os resultados deste gráfico com os dois anteriores. 

 

A comparação entre os três gráficos permite observar que, quanto mais se aproxima da prática 

individual, do dia-a-dia do profissional certificado, menor o grau de relação com os conteúdos 

das provas, embora, mesmo nesse último gráfico, a aderência existe. 

 

A pergunta do questionário cujos resultados são apresentados no Gráfico 28 visava avaliar a 

percepção dos certificados acerca da importância dos conteúdos para as atividades dos certifi-

cados. Aqui também se buscou uma especificidade maior ao relacionar com o impacto dos 

conhecimentos diretamente no trabalho do profissional certificado. 

 

Os índices em cada faixa indicam graus de concordância plena e moderada mais elevados do 

que quando o questionamento se refere à relação entre os conhecimentos testados e o dia-a-

dia do certificado. Estão a indicar, portanto, que o profissional reconhece a relevância desses 

conhecimentos para a sua atuação no trabalho. 
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Gráfico 28: Os conhecimentos testados são importantes para as atividades dos certificados 

Fonte: Produção própria. 

 

Outro dado que chama a atenção nesse gráfico é que o índice de discordância é igual ao gráfi-

co anterior. Já o índice de baixa concordância é mais elevado quando o questionamento se 

refere à relação entre os conhecimentos e as situações práticas do profissional. Tais dados, 

retirados das respostas dos certificados estão a indicar graus maiores de concordância quando 

os questionamentos relacionam os conhecimentos das provas de forma mais sistêmicas, 

 

Já quando os questionamentos buscam identificar a relação entre os conhecimentos verifica-

dos nas provas e as atividades dos profissionais os graus de concordância são menores, indi-

cando que há um espaço de melhoria para as provas a fim de que sejam mais representativas 

da realidade dos profissionais certificados. 
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certificação sob a ótica dos profissionais certificados. Importa aqui observar como os próprios 

profissionais se manifestam sobre o processo de certificação, pois o que se quer identificar é, 

além do impacto, como os profissionais reconhecem essa influência. 
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A primeira questão que se coloca com esse objetivo é identificar as razões que os profissio-

nais consideram relevantes para obter e manter a certificação. Nesta pergunta os profissionais 

também podiam assinalar de uma a todas as alternativas, pois o que se desejava era entender a 

motivação dos profissionais para a certificação. 

 

Aqui observamos que a alternativa que aparece com maior número de indicações é a do apri-

moramento profissional, conforme indicado no Gráfico 29 evidenciando mais uma vez o forte 

vínculo da certificação com a capacitação, ou educação corporativa. 

 

A primeira alternativa - Para meu aprimoramento profissional – foi indicada por pouco mais 

de 60% dos profissionais e apresenta o índice mais alto. Coincide com o índice mais alto 

quando o questionamento se refere à importância da certificação para a organização. Há, por-

tanto aqui uma coincidência de visões: seja sob a ótica pessoal, seja sob a ótica organizacional 

é o item ressaltado. 

 

As duas alternativas seguintes - Para aumentar a minha empregabilidade – e - Para uma as-

censão profissional mais rápida também receberam assinalamento expressivos. O item que 

procurou avaliar se a razão era apenas cumprir o dispositivo legal foi colocado para avaliar 

como os profissionais se posicionavam em relação à obrigatoriedade. 

 

Gráfico 29: Razões dos profissionais para obter e manter a certificação 

Fonte: Produção própria. 
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Gráfico 30: Consequências da obtenção da certificação para o profissional 

Fonte: Produção própria. 

 

Já a questão cujos dados se encontram representados no Gráfico 30, procurou estabelecer o 

quanto os profissionais consideram que a certificação tenha impactado as suas carreiras. 

Chama a atenção o fato de duas alternativas somadas apresentarem um índice elevado, pois 

cerca de 60% refere que não trouxe melhoria na carreira. Neste contingente, contudo, mais da 

metade reconhece melhoria no desempenho. Além disso, outro índice significativo indica que 

mais de 40% consideram que foi impulsionadora. 

 

A pergunta feita aos participantes nesse bloco de questões foi se o cargo atualmente exercido 

exigia a certificação. Embora a norma legal não fale de cargos, mas de atividades, cada em-

presa coloca, sob a forma de organização que lhe for mais adequada e conveniente, as ativida-

des como atribuições dos cargos. 

 

O Gráfico 31 apresenta as frequências relativas obtidas para essa variável. Embora o percen-

tual relativo ao sim seja alto, chama a atenção o percentual indicador de negação da necessi-

dade de certificação para as atividades atualmente exercidas pelos participantes da amostra-

gem. Pode ser revelador de outras razões para a certificação, além da obrigatoriedade legal, 

que será aferido em questionamentos relatados na sequência. 

Impulsionou a 

minha carreira: 

41,1% 

Trouxe 

entraves para 

a minha 

carreira: 0,7% 

Foi indiferente 

para a minha 

carreira: 25,8% 

Melhorou o meu 

desempenho sem 

impulsionar a 

carreira: 32,4% 



Resultados da pesquisa 

185 

 

Gráfico 31: As atividades atuais exigem certificação 

Fonte: Produção própria. 

 

O Gráfico 32 indica as certificações em investimentos possuídas pelos participantes da pes-

quisa. Os percentuais são calculados em relação ao total de respondentes e a questão permitia 

que fossem assinaladas todas as opções caso o trabalhador possuísse todas as certificações. 

 

 

Gráfico 32: Tipos de Certificação de Conhecimentos em Investimentos 

Fonte: Produção própria. 
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CPA 10 - Certificação Profissional ANBIMA – Série 10 

CPA 20 - Certificação Profissional ANBIMA – Série 20 

CEA - Certificação de Especialista em Investimentos Anbima 

CGA - Certificação de Gestores ANBIMA 

CFP - Certified Financial Planner 

Outra(s) certificação(ões) 



Resultados da pesquisa 

186 

Confirma-se a concentração de certificados na CPA-10 e na CPA-20, ambas direcionadas para 

trabalhadores de agências bancárias. A CPA-10 está indicada para os trabalhadores do seg-

mento varejista e a CPA-20 para atendimento a investidores qualificados. Os grandes con-

glomerados financeiros, no entanto, orientam seus empregados para a aquisição da CPA-20 

também para atuação em espaços de atendimento a empresas. 

 

No Gráfico 33 é possível observar como a amostra de participantes na pesquisa se distribui no 

tempo em relação à obtenção da primeira certificação. Importa aqui observar que a Certifica-

ção de Conhecimentos em Investimentos começou a ser ofertada em 2002. Significa que há 

uma parcela daqueles primeiros profissionais certificados que continua ativa, embora as fre-

quências relativas mais elevadas sejam observadas nos anos mais recentes. 

 

 

Gráfico 33: Ano de obtenção da primeira certificação 

Fonte: Produção própria. 

 

No Gráfico 34 são apresentados os dados percentuais indicando como os profissionais se dis-

tribuem no tempo em relação à atualização da certificação. Ressalte-se que o conceito utiliza-

do para definir a população alvo da pesquisa, e consequentemente a amostra foi o de certifica-

ções válidas ou vigentes. 
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Para manter a certificação válida os profissionais necessitam atualizá-la a cada cinco anos. É 

possível observar no Gráfico que as concentrações maiores estão nos últimos anos. Conside-

rando o tempo de validade, há profissionais que já renovaram as suas certificações pelo menos 

duas vezes. 

 

 

Gráfico 34: Ano de atualização da certificação 

Fonte: Produção própria. 

 

Para atualizar a certificação os profissionais podem se submeter a treinamento especificamen-

te destinado para tal fim, promovido e/ou patrocinado pelas empresas aos quais eles se encon-

tram vinculados e reconhecidos pela certificadora. Atualmente a própria certificadora também 

disponibiliza o curso de atualização. 

 

Podem também os certificados atualizar a sua certificação por meio de uma prova de atualiza-

ção disponibilizada pela certificadora. Caso não atualizem a certificação no prazo, ela perde a 

sua validade e o profissional, caso queira ou necessite, terá que obtê-la novamente. 

 

A regra legal que impôs esta modalidade de certificação estabeleceu responsabilidades para as 

empresas. Embora sendo uma certificação de pessoas e o título de reconhecimento estar dire-

cionado aos profissionais, cabe às empresas a responsabilidade ou incumbência de utilizar 
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apenas profissionais com certificações válidas nas atividades que as exigem. 

 

 

3.2. Análise dos dados 

 

 

As análises aqui apresentadas foram realizadas utilizando-se o software IBM SPSS Statistics 

for Windows, Versão 22.0, razão pela qual não são apresentadas as fórmulas estatísticas utili-

zadas nos cálculos dos diversos coeficientes apresentados (Pereira, 2011; Laureano & Bote-

lho, 2012). Os dados que compõe o banco foram coletados, processados e compilados com o 

uso da ferramenta online SurveyMonkey®. 

 

As variáveis mensuradas pelo questionário são todas qualitativas, sendo apresentadas, inici-

almente divididas em nominais e ordinais (Bussab & Morettin, 2013). 

 

 

3.2.1. Análise preliminar 

 

 

A análise foi realizada utilizando a opção de cruzamento de dados de tabelas, entre os dados 

relativos à Questão 01 – Feminino e Masculino. Nesta questão havia uma terceira opção de-

nominada outro e que, se assinalada, abria a possibilidade de descrever o gênero (Pereira, 

2011). Em que pesem as discussões ora em curso no Brasil acerca de diversidade, apenas um 

dos respondentes assinalou esta opção. Em razão disso, esse dado foi excluído e foram pro-

cessadas as respostas de 4865 respondentes. 

 

Uma síntese do processamento encontra-se no Anexo 03. A Tabela 6 apresenta os coeficientes 

calculados em relação a cada uma das questões. Todas as variáveis estavam classificadas no 
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SPSS como numéricas e as medidas como nominais. São apresentados os principais coefici-

entes indicados para esse tipo de variável (Laureano & Botelho, 2012). 

 

Tabela 6: Análise dos dados por Gênero 

Cruzamento entre Q 1 e demais questões 

Medidas Direcionais-ETA Medidas Simétricas 

Q 1 Q n 
V de Cra-

mer 

Coeficiente 

Contingência 

Q 3 -  2º grau 0,062 0,062 0,062 0,062 

Q 3 - Superior 0,086 0,086 0,086 0,085 

Q 3 - Especialização 0,004 0,004 0,004 0,004 

Q 3 - Mestrado 0,027 0,027 0,027 0,027 

Q 3 - Doutorado 0,531 0,531 0,531 0,469 

Q 3 - Pós-doutorado 0,060 0,060 0,060 0,060 

Q 6 - Indique a sua condição de trabalho 0,063 0,000 0,063 0,063 

Q 7 - O seu cargo exige certificação? 0,015 0,015 0,015 0,015 

Q 8 - A sua organização pode ser definida como 

do tipo: 

0,095 0,066 0,095 0,095 

Q 9 - A sua área de atuação pode ser definida 

como: 

0,072 0,062 0,072 0,071 

Q 10 -  O nome de seu cargo atual é: 0,160 0,047 0,160 0,158 

Q 11 -  O seu cargo atual pode ser classificado 

como de nível: 

0,139 0,111 0,139 0,138 

Q 13 - Na sua organização as certificações da 

Anbima são utilizadas para 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Q 14 – Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Q 17 - Indique a (s) razão (ões) pela (s) qual (is) 

você se certificou e/ou mantém a certificação? 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Q 18 -  Como você se preparou para a certifica-

ção? 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Simétrico
a 

Q 19 - Caso você tenha e se preparado para a 

certificação, quem pagou a preparação para a 

sua primeira prova de certificação? 

0,085 0,083 0,085 0,085 
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Cruzamento entre Q 1 e demais questões 

Medidas Direcionais-ETA Medidas Simétricas 

Q 1 Q n 
V de Cra-

mer 

Coeficiente 

Contingência 

Q 20 - Quem pagou a sua primeira prova de 

certificação? 

0,046 0,042 0,046 0,046 

Q 21 - Em relação às consequências da obtenção 

da certificação para a sua vida profissional, você 

pode dizer que: 

0,053 0,004 0,053 0,053 

Q 22 - Importância da certificação para as em-

presas - 1 - Melhoria da qualidade do atendi-

mento a clientes; 

0,046 0,017 0,046 0,046 

Q 22 - Importância da certificação para as em-

presas - 2 - Redução do número de reclamações 

dos clientes; 

0,080 0,075 0,080 0,080 

Q 22 - Importância da certificação para as em-

presas - 3 - Aumento da segurança na prestação 

de orientações aos clientes; 

0,048 0,000 0,048 0,047 

Q 23 - Importância da certificação para a gestão 

de pessoas nas empresas 1 - Reconhecimento do 

esforço do profissional; 

0,034 0,008 0,034 0,034 

Q 23 - Importância da certificação para a gestão 

de pessoas nas empresas 2 - Transparência nos 

processos seletivos; 

0,046 0,027 0,046 0,046 

Q 23 - Importância da certificação para a gestão 

de pessoas nas empresas 3 - Aprimoramento e 

desenvolvimento profissional; 

0,041 0,013 0,041 0,041 

Q 23 - Importância da certificação para a gestão 

de pessoas nas empresas 4 - Ascensão profissio-

nal baseada em competências comprovadas. 

0,041 0,006 0,041 0,041 

Q 24 - Na sua vida profissional, após obter a 

certificação, a sua remuneração aumentou: 
0,094 0,062 0,094 0,093 

Q 25 - Na sua empresa, normalmente, os fun-

cionários SEM certificação são promovidos: 
0,056 0,032 0,056 0,055 

Q 26 - Na sua empresa, normalmente, os fun-

cionários COM certificação são promovidos: 
0,082 0,019 0,082 0,082 

Q 27 - Qual é o grau de impacto da certificação 

sobre a sua imagem de profissional competente? 
0,063 0,028 0,063 0,063 

Q 28 - Os conteúdos das provas estão relaciona-

dos às atividades desenvolvidas nas áreas de 

investimentos das empresas do sistema financei-

ro brasileiro: 

0,023 0,007 0,023 0,023 
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Cruzamento entre Q 1 e demais questões 

Medidas Direcionais-ETA Medidas Simétricas 

Q 1 Q n 
V de Cra-

mer 

Coeficiente 

Contingência 

Q 29 - As questões das provas retratam situa-

ções práticas vinculadas à realidade da sua or-

ganização? 

0,032 0,023 0,032 0,032 

Q 30 - As questões das provas retratam situa-

ções práticas vinculadas à realidade das suas 

atividades? 

0,057 0,052 0,057 0,057 

Q 31 - Os conhecimentos testados nas provas 

são importantes para o desempenho de suas 

atividades? 

0,049 0,044 0,049 0,048 

a
 Nenhuma estatística foi calculada porque “na sua organização as certificações da Anbima são utilizadas para” é 

uma constante. 
b 
Legenda: Q = Questão; Qn=questão objeto de cruzamento de dados com a principal. 

c 
Não foram consideradas as questões relativas a datas e tempo de certificação (Q12, 15 e 16) 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

Para Laureano e Botelho (2012), o ETA é uma medida de associação que avalia a relação de 

dependência entre as variáveis. A posição 0 (zero) indica ausência de relação e a posição 1 

indica uma relação perfeita. É usual classificar-se a intensidade da relação segundo a escala: 

 

 0 a 0,2 - relação muito fraca; 

 0,2 a 0,4 relação fraca; 

 0, 4 a 0,7 relação moderada; 

 0,7 a 0,9 relação forte; 

 0,9 a 1 relação muito forte. 

 

A Questão Q 3 – Doutorado apresenta uma relação moderada, e as Questões 13, 14, 17 e 18, 

apresentam a indicação de “Simetria” porque foram consideradas com valores constantes e 

nenhuma estatística foi calculada. Para todas as demais a relação de associação é muito fraca. 

No entanto, todas as questões analisadas, mesmo aquelas que apresentam um valor de 0,000 

na tabela, por conterem valores residuais, são classificadas como dependentes. 

 

A medida de associação “V Cramer” também avalia a relação entre as variáveis. A posição 0 
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(zero) indica ausência de relação e a posição 1 indica uma relação perfeita e pode ser obser-

vada sob a mesma classificação da medida ETA. Este coeficiente é indicado para análise de 

associações entre variáveis qualitativas nominas entre si, ou entre nominas e ordinais (Laure-

ano & Botelho, 2012). 

 

A Tabela 6 apresenta os dados do coeficiente “V Cramer” para todas as variáveis analisadas, 

exceto as de números 12, 14, 17 e 18, classificados na escala como sendo uma relação muito 

fraca. 

 

O coeficiente de Contingência também é uma medida de associação e quanto maior seu indi-

cador, mais intensa será a relação de dependência. Foi calculado como forma de estabelecer 

maior segurança na análise dos dados e também indica presença de relação fraca para todas as 

variáveis, exceto as de índice simétrico (Bussab & Morettin, 2013; Laureano & Botelho, 

2012). 

 

 

3.2.2. Análise de recategorização 

 

 

Como algumas questões possibilitaram ao respondente selecionar mais de uma categoria de 

resposta, e para elas não foram calculados quaisquer coeficientes, na análise do item anterior, 

optou-se por uma análise das frequências para identificar as possíveis combinações de respos-

tas. 

 

A partir dessas combinações foram estabelecidas novas categorias, observando-se as maiores 

frequências em cada uma delas. O principal objetivo desta etapa foi garantir que as classes 

tivessem um número mínimo de frequências. A recategorização permitiu adequar as respostas 

para viabilizar a análise pelo software utilizado. 

  



Resultados da pesquisa 

193 

3.2.2.1. Questão 13 

 

 

A Questão 13 – “Na sua organização as certificações da Anbima são utilizadas para”, apresen-

tava as seguintes possibilidades de respostas: 

a. Recrutamento e seleção externos 

b. Recrutamento e seleção internos 

c. Ascensão na carreira  

d. Remuneração e benefícios  

e. Capacitação  

f. Só para atender dispositivo legal  

 

Foram compiladas as múltiplas respostas oferecidas pelos participantes da investigação e ob-

servadas as combinações de respostas que obtiveram as maiores quantidades de indicações. 

Após a análise das frequências obtidas pelas opções de respostas combinadas, a Tabela 7 a-

presenta a nova categorização da questão, com a indicação das combinações, contagens e fre-

quências relativas que a originaram. 

 

Tabela 7: Questão 13 – novas categorias 

Nova categoria 
Combinações 

de respostas 

Frequências 

Contagem % 

a b + c 368 7,56 

b b + c + e 1097 22,54 

c c 583 11,98 

d c + e 587 12,06 

e e 657 13,50 

f f 400 8,22 

g demais 718 14,76 

Vazios vazios 456 9,37 

Totais 4866 100,00 

Fonte: Produção própria. 
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A combinação de maior relevância foi a opção dos respondentes pelas categorias de recruta-

mento e seleção internos, ascensão na carreira e capacitação com quase 23% das seleções. Já 

as categorias que mais escolhidas foram capacitação (13,5%) e ascensão na carreira (12%). A 

categoria “demais”, recebeu todas as outras combinações que, isoladas, não apresentaram 

frequência relevante. 

 

 

3.2.2.2. Questão 14 

 

 

A Questão 14 – “Qual (is) a (s) certificação (ões) que você possui?”, apresentava as seguintes 

possibilidades de respostas: 

 

a. CPA 10 – Certificação Profissional ANBIMA – Série 10;  

b. CPA 20 – Certificação Profissional ANBIMA – Série 20;  

c. CEA – Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA;  

d. CGA – Certificação de Gestores ANBIMA;  

e. CFP – Certified Financial Planner;  

f. Outra (s) certificação (ões). 

 

Foram compiladas as múltiplas respostas oferecidas pelos participantes da investigação e ob-

servadas as combinações de respostas que obtiveram as maiores quantidades de indicações. 

Após a análise das frequências obtidas pelas opções de respostas combinadas, a Tabela 8 a-

presenta a nova categorização da questão, com a indicação das combinações, contagens e fre-

quências relativas que a originaram. 
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Tabela 8: Questão 14 – novas categorias 

Nova categoria 
Combinações 

de respostas 

Frequência 

Contagem % 

a a 2437 50,08 

b a + b 866 17,80 

c b 1051 21,60 

d demais 249 5,12 

vazios vazios 263 5,40 

Total 4866 100,00 

Fonte: Produção própria. 

 

A opção pelas certificações indicadas nas alternativas “a” e “b”, e a combinação entre elas, 

apresentou frequência relevante. As demais opções de respostas e as possibilidades de combi-

nações receberam poucas indicações, permitindo a formação da nova categoria “demais”, com 

apenas 5% da frequência total. 

 

 

3.2.2.3. Questão 17 

 

 

A Questão 17 – “Identifique a (s) razão (ões) pela (s) qual (is) você se certificou e/ou mantém 

a certificação?”, apresentava as seguintes possibilidades de respostas: 

a. Para aumentar a minha empregabilidade;  

b. Para melhorar a minha remuneração;  

c. Para uma ascensão profissional mais rápida;  

d. Para atender dispositivo legal;  

e. Porque a minha empresa me obrigou;  

f. Para meu aprimoramento profissional;  

g. Outra razão.  

 

Foram compiladas as múltiplas respostas oferecidas pelos participantes da investigação e ob-
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servadas as combinações de respostas que obtiveram as maiores quantidades de indicações. 

Após a análise das frequências obtidas pelas opções de respostas combinadas, a Tabela 9 a-

presenta a nova categorização da questão, com a indicação das combinações, contagens e fre-

quências relativas que a originaram. 

 

Tabela 9: Questão 17 – novas categorias 

Nova categoria 
Combinações 

de respostas 

Frequências 

Contagem % 

a a + b 528 10,85 

b c 416 8,55 

c c + f 995 20,45 

d f 695 14,28 

e d 495 10,17 

f d + f 439 9,02 

g e 200 4,11 

h a 148 3,04 

i demais 659 13,54 

vazios vazios 291 5,98 

Total 4866 100,00 

Fonte: Produção própria. 

 

Apesar do alto número de combinações possíveis, as combinações que receberam maior nú-

mero de assinalamentos foram “para ascensão profissional mais rápida” e “para o meu apri-

moramento profissional” com 20% dos respondentes. A outra combinação com quantidade de 

assinalamentos relevante foi “para aumentar a minha empregabilidade” e “para melhorar a 

minha remuneração”, com cerca de 11%. 

 

 

3.2.2.4. Questão 18 

 

 

A Questão 18 – “Como você se preparou para a certificação? ”, apresentava as seguintes pos-
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sibilidade de respostas: 

 

a. Estudando sozinho (sem orientações de terceiros);  

b. Estudando com grupos de amigos ou colegas;  

c. Cumprindo as orientações da minha empresa;  

d. Fazendo um curso à distância;  

e. Fazendo um curso presencial;  

f. Não me preparei para as provas.  

 

Foram compiladas as múltiplas respostas oferecidas pelos participantes da investigação e ob-

servadas as combinações de respostas que obtiveram as maiores quantidades de indicações. 

Após a análise das frequências obtidas pelas opções de respostas combinadas, a Tabela 10 

apresenta a nova categorização da questão, com a indicação das combinações, contagens e 

frequências relativas que a originaram. 

 

As combinações desta questão apresentaram algumas inconsistências como a marcação da 

opção “f” junto a outras, que aparentam ser excludentes. Esses casos foram incluídos no gru-

pamento “demais”. 

 

Tabela 10: Questão 18 – novas categorias 

Nova categoria Combinações 

Frequência 

Contagem % 

a a 2286 46,98 

b a + d 432 8,88 

c d 421 8,65 

d e 510 10,48 

e c 132 2,71 

f demais 794 16,32 

vazios vazios 291 5,98 

Totais 4866 100,00 

Fonte: Produção própria. 
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Para esta questão, a nova categoria “a” considera todos os respondentes que optaram pela al-

ternativa “Estudando sozinho (sem orientação de terceiros)” considerando todas as combina-

ções possíveis, exceto para as que apresentaram esta seleção junto de “Fazendo um curso à 

distância”, que, por apresentar um número de opções relevante, foi considerado em separado.  

 

As demais categorias também incluíram as combinações possíveis e que não haviam sido con-

sideradas nas anteriores. Importante destacar que essa escolha foi realizada com base na análi-

se das combinações e do alto número de combinações com baixas frequências. Em razão das 

inconsistências observadas, apesar de recategorizada, essa questão não foi considerada nas 

análises posteriores. 

 

A partir da recategorização, a consistência do banco de dados foi novamente observada e 

constatou-se que havia, entre as variáveis ora em análise, um número comum de respostas 

ignoradas pelos participantes. Em razão disso, as respostas ignoradas em igual número em 

todas as variáveis foram desconsideradas e o novo banco de dados utilizado a partir dessa 

constatação passou a considerar 4.305 respondentes. Ressalte-se que ainda há casos com res-

postas omissas. 

 

 

3.2.3. Cruzamento de variáveis – Questão 07 

 

 

As análises foram realizadas com o banco de dados reajustado conforme descrito no item an-

terior e também com adequações na classificação das medidas no SPSS (Nominal, ordinal ou 

escala). A análise ora relatada foi efetuada com os dados da Questão 07 – “O seu cargo exige 

certificação?”. As opções de respostas eram: “a” –Sim, “b” – Não, e “c” – Não. Considerando 

que apenas 25 participantes indicaram a opção “Não sei”, representando uma frequência rela-

tiva de 0,52%, esta opção foi eliminada (Pereira, 2011; Laureano & Botelho, 2012). 

 

A variável da Questão 07 foi analisada por meio da opção de cruzamento de tabelas com as 
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questões indicadas na Tabela 11. Ressalte-se que, além das adequações realizadas no banco de 

dados, conforme descrito no item anterior, foram analisadas as questões com variáveis que 

mensuraram aspectos predominantemente comportamentais. 

 

Uma síntese do processamento encontra-se no Anexo 04. A Tabela 11 apresenta os indicado-

res calculados em relação a cada uma das questões. São apresentadas as principais medidas 

direcionais e simétricas para os tipos de variáveis em análise, no caso. Frise-se que as variá-

veis são todas qualitativas, com ajustes na classificação dos tipos de medidas, razão pela qual, 

os coeficientes escolhidos são aqueles mais recomendados para esse tipo de questão. Logo 

após a tabela com os dados, são detalhados os tipos de variáveis qualitativas o que também 

influi na escolha dos coeficientes de análise (Laureano & Botelho, 2012). 

 

Tabela 11: Análise dos dados por exigência de certificação para o cargo exercido 

Cruzamento entre Q 7 e demais questões 

Medidas Direcio-

nais-ETA 
Medidas Simétricas 

Q 7 Q n 
V de 

Cramer 
Contingência Spearman 

Q 11 - O seu cargo atual pode ser classificado 

como de nível: 
0,454 0,405 0,454 0,414 

 

Q 13 - Na sua organização as certificações da 

Anbima são utilizadas para 
0,057 0,033 0,057 0,057 

 

Q 14 – Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 
0,100 0,100 0,100 0,100 

 

Q 17 - Indique a (s) razão (ões) pela (s) qual (is) 

você se certificou e/ou mantém a certificação? 
0,214 0,096 0,214 0,209 

 

Q 21 - Em relação às consequências da obtenção 

da certificação para a sua vida profissional, você 

pode dizer que: 

0,273 0,210 0,273 0,263 
 

Q 22 - Importância da certificação para as em-

presas - 1 - Melhoria da qualidade do atendi-

mento a clientes; 

0,139 0,133 0,139 0,138 -0,121 

Q 22 - Importância da certificação para as em-

presas - 2 - Redução do número de reclamações 

dos clientes; 

0,113 0,110 0,113 0,112 -0,109 
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Cruzamento entre Q 7 e demais questões 

Medidas Direcio-

nais-ETA 
Medidas Simétricas 

Q 7 Q n 
V de 

Cramer 
Contingência Spearman 

Q 22 - Importância da certificação para as em-

presas - 3 - Aumento da segurança na prestação 

de orientações aos clientes; 

0,120 0,118 0,120 0,119 -0,110 

Q 23 - Importância da certificação para a gestão 

de pessoas nas empresas - 1 - Reconhecimento 

do esforço do profissional; 

0,114 0,113 0,114 0,114 -0,112 

Q 23 - Importância da certificação para a gestão 

de pessoas nas empresas -2 - Transparência nos 

processos seletivos; 

0,168 0,164 0,168 0,165 -0,160 

Q 23 - Importância da certificação para a gestão 

de pessoas nas empresas - 3 - Aprimoramento e 

desenvolvimento profissional; 

0,111 0,100 0,111 0,111 -0,090 

Q 23 - Importância da certificação para a gestão 

de pessoas nas empresas - 4 - Ascensão profis-

sional baseada em competências comprovadas. 

0,147 0,145 0,147 0,145 -0,142 

Q 24 - Na sua vida profissional, após obter a 

certificação, a sua remuneração aumentou: 
0,246 0,188 0,246 0,239 -0,240 

Q 25 - Na sua empresa, normalmente, os fun-

cionários SEM certificação são promovidos: 
0,107 0,106 0,107 0,107 -0,105 

Q 26 - Na sua empresa, normalmente, os fun-

cionários COM certificação são promovidos: 
0,077 0,073 0,077 0,076 0,068 

Q 27 - Qual é o grau de impacto da certificação 

sobre a sua imagem de profissional competente? 
0,163 0,162 0,163 0,161 0,160 

Q 28 - Os conteúdos das provas estão relaciona-

dos às atividades desenvolvidas nas áreas de 

investimentos das empresas do sistema financei-

ro brasileiro: 

0,021 0,009 0,021 0,021 0,007 

Q 29 - As questões das provas retratam situa-

ções práticas vinculadas à realidade da sua or-

ganização? 

0,050 0,036 0,050 0,050 0,032 

Q 30 - As questões das provas retratam situa-

ções práticas vinculadas à realidade das suas 

atividades? 

0,157 0,151 0,157 0,155 0,136 

Q 31 - Os conhecimentos testados nas provas 

são importantes para o desempenho de suas 

atividades? 

0,168 0,161 0,168 0,166 0,148 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 
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Analisando os dados de associação do ETA é possível identificar que todas as variáveis anali-

sadas mantêm relação de dependência. A Questão 11 apresenta uma relação moderada. As 

Questões 17, 21 e 24 apresentam uma relação fraca e todas as demais apresentam uma relação 

muito fraca (Laureano & Botelho, 2012). 

 

As medidas simétricas, por meio dos coeficientes de “V Cramer” e de Contingência, embora 

com pequenas variações, quando enquadradas na escala de classificação, apresentam a Ques-

tão 11 com uma relação moderada, as Questões 17, 21 e 24, com relação fraca e todas as de-

mais com uma relação de associação muito fraca (Laureano & Botelho, 2012). 

 

As variáveis das questões 07, 11, 13, 14, 17 e 21 são qualitativas nominais. As variáveis das 

questões 24, 25 e 26 são qualitativas ordinais e as variáveis das questões 22, 23 e 27 a 31 são 

qualitativas de medida de escala. As variáveis qualitativas, quando tem escalas do tipo “Li-

kert”, com quatro ou mais categorias, é usual receberem um tratamento como se fossem vari-

áveis quantitativas, razão pela qual foi calculado o coeficiente de Spearman (Laureano & Bo-

telho, 2012). 

 

O coeficiente de correlação Pearson (r) mede a correlação linear entre as variáveis, variando 

de -1 a 1. O sinal indica direção positiva ou negativa do relacionamento e o valor sugere a 

força da relação entre as variáveis. Uma correlação perfeita (-1 ou 1) indica que o escore de 

uma variável pode ser determinado exatamente ao se saber o escore da outra. No outro oposto, 

uma correlação de valor zero indica que não há relação linear entre as variáveis. Não possuir 

correlação linear não descarta a possibilidade de correlações não lineares (Figueiredo Filho & 

Silva Júnior, 2009). 

 

É possível encontrar várias escalas de classificação do coeficiente de Pearson. No âmbito des-

te trabalho optou-se pela classificação de Cohen (1988), que indica valores: 

 Entre 0,10 e 0,29 - são considerados pequenos; 

 Entre 0,30 e 0,49 – são considerados como médios; e  



Resultados da pesquisa 

202 

 Entre 0,50 e 1 - são considerados grandes. 

 

O coeficiente Ró de Spearman mede a intensidade da relação entre variáveis ordinais. Usa, 

em vez do valor observado, apenas a ordem das observações. Este coeficiente não exige que 

os dados provenham de duas populações normais. Aplica-se igualmente em variáveis interva-

lares/rácio como alternativa ao “r” de Pearson. Varia desde -1 (hum), que indica uma relação 

perfeita negativa, 0 (Zero), que indica ausência de relação e, 1 (hum), que representa uma 

relação perfeita positiva (Figueiredo Filho & Silva Júnior, 2009; Laureano & Botelho, 2012). 

 

Os dados da Tabela 11 indicam as variáveis relacionadas às questões 26, 28 e 29 apresentam 

coeficientes de Pearson e de Spearman com valores positivos inferiores a 0,1, indicando uma 

relação muito fraca ou muito pequena. Já as variáveis aferidas nas questões 22 a 25, de acordo 

com a classificação de Cohen (1988), apresentam uma relação negativa pequena. A relação 

também é pequena, mas positiva, segundo a mesma classificação, para as variáveis vinculadas 

às questões 27, 30 e 31 (Figueiredo Filho & Silva Júnior, 2009). 

 

 

3.2.4. Cruzamento de variáveis – Questão 14 

 

 

A análise ora relatada foi efetuada com os dados da Questão 14 – “Qual (is) a (s) certificação 

(ões) que você possui?”. As tabelas abaixo mostram os resumos dos resultados das associa-

ções desta questão com parte das demais (Pereira, 2011). 

 

A variável da Questão 14 foi analisada por meio da opção de cruzamento de tabelas com as 

questões indicadas na Tabela 12. Ressalte-se que, além das adequações realizadas no banco de 

dados, conforme descrito no item anterior, foram analisadas as questões com variáveis que 

mensuraram aspectos predominantemente comportamentais (Pereira, 2011). 
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Uma síntese do processamento encontra-se no Anexo 05. A Tabela 12 apresenta os indicado-

res calculados em relação a cada uma das questões. São apresentadas as principais medidas 

para os tipos de variáveis em análise (Pereira, 2011). 

 

Tabela 12: Análise dos dados por exigência de certificação para o cargo exercido 

Cruzamento entre Q 14 e demais ques-

tões 

Medidas Direcionais-

ETA 
Medidas Simétricas 

Q 14 Q n 
V de 

Cramer 
Contingência Spearman 

Q 7 - O seu cargo exige certificação? 0,100 0,100 0,100 0,100  

Q 11 - O seu cargo atual pode ser classifi-

cado como de nível: 
0,210 0,178 0,173 0,238  

Q 13 - Na sua organização as certificações 

da Anbima são utilizadas para 
0,112 0,073 0,093 0,131  

Q 17 - Indique a (s) razão (ões) pela (s) 

qual (is) você se certificou e/ou mantém a 

certificação? 

0,109 0,058 0,091 0,128  

Q 21 - Em relação às consequências da 

obtenção da certificação para a sua vida 

profissional, você pode dizer que: 

0,065 0,064 0,052 0,073  

Q 22 - Importância da certificação para as 

empresas - 1 - Melhoria da qualidade do 

atendimento a clientes; 

0,083 0,077 0,061 0,086 0,081 

Q 22 - Importância da certificação para as 

empresas - 2 - Redução do número de 

reclamações dos clientes; 

0,049 0,032 0,036 0,050 0,031 

Q 22 - Importância da certificação para as 

empresas - 3 - Aumento da segurança na 

prestação de orientações aos clientes; 

0,077 0,068 0,059 0,083 0,071 

Q 23 - Importância da certificação para a 

gestão de pessoas nas empresas - 1 - Re-

conhecimento do esforço do profissional; 

0,055 0,053 0,047 0,066 0,054 

Q 23 - Importância da certificação para a 

gestão de pessoas nas empresas - 2 - 

Transparência nos processos seletivos; 

0,055 0,045 0,045 0,064 0,044 

Q 23 - Importância da certificação para a 

gestão de pessoas nas empresas - 3 - A-

primoramento e desenvolvimento profis-

sional; 

0,080 0,065 0,061 0,086 0,071 
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Cruzamento entre Q 14 e demais ques-

tões 

Medidas Direcionais-

ETA 
Medidas Simétricas 

Q 14 Q n 
V de 

Cramer 
Contingência Spearman 

Q 23 - Importância da certificação para a 

gestão de pessoas nas empresas - 4 - As-

censão profissional baseada em compe-

tências comprovadas. 

0,050 0,036 0,045 0,064 0,040 

Q 24 - Na sua vida profissional, após 

obter a certificação, a sua remuneração 

aumentou: 

0,133 0,119 0,101 0,141 0,078 

Q 25 - Na sua empresa, normalmente, os 

funcionários SEM certificação são pro-

movidos: 

0,054 0,036 0,049 0,069 0,039 

Q 26 - Na sua empresa, normalmente, os 

funcionários COM certificação são pro-

movidos: 

0,092 0,056 0,079 0,110 0,062 

Q 27 - Qual é o grau de impacto da certi-

ficação sobre a sua imagem de profissio-

nal competente? 

0,071 0,072 0,056 0,080 -0,063 

Q 28 - Os conteúdos das provas estão 

relacionados às atividades desenvolvidas 

nas áreas de investimentos das empresas 

do sistema financeiro brasileiro: 

0,030 0,009 0,024 0,035 -0,005 

Q 29 - As questões das provas retratam 

situações práticas vinculadas à realidade 

da sua organização? 

0,023 0,028 0,027 0,038 -0,023 

Q 30 - As questões das provas retratam 

situações práticas vinculadas à realidade 

das suas atividades? 

0,036 0,036 0,029 0,042 -0,034 

Q 31 - Os conhecimentos testados nas 

provas são importantes para o desempe-

nho de suas atividades? 

0,053 0,040 0,047 0,066 -0,043 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

Analisando os dados de associação do ETA é possível identificar que todas as variáveis anali-

sadas mantêm relação de dependência. A Questão 11 apresenta uma relação fraca. As demais 

questões apresentam uma relação muito fraca. Este coeficiente, comparado ao da Tabela 11, é 

ainda mais próximo de zero (Laureano & Botelho, 2012). 
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As medidas simétricas, por meio dos coeficientes de “V Cramer” e de Contingência, quando 

enquadradas na escala de classificação, apresentam uma relação de associação muito fraca 

para todas as variáveis analisadas na Tabela 12 (Laureano & Botelho, 2012). 

 

Os dados da Tabela 12 não apresentam o coeficiente de Spearman para as Questões 07, 11, 

13, 27 e 21, pois este coeficiente não é indicado para observação de variáveis qualitativas de 

medida “nominal x nominal”. Já as variáveis relacionadas às questões 22 a 26 apresentam 

coeficiente de Spearman com valor positivo, indicando uma relação positiva muito pequena. 

As variáveis aferidas nas questões 27 a 31, de acordo com a classificação de Cohen (1988), 

apresentam uma relação negativa muito pequena (Laureano & Botelho, 2012). 

 

 

3.2.5. Médias das variáveis de escala 

 

 

As questões tipo Likert, com quatro ou mais categorias podem ser analisadas sob a ótica das 

técnicas quantitativas (Laureano & Botelho, 2012). O conjunto de dados em análise apresenta 

pelo menos 15 variáveis que podem ser analisadas sob esta ótica. Foram realizados vários 

ensaios com o software IBM SPSS Statistics com todas essas variáveis e com grupos menores, 

para avaliar a presença de fatores latentes ou possibilidade de identificação de construtos la-

tentes. 

 

Em relação às variáveis de escala, em complementação às análises realizadas por cruzamento 

de dados, e pela possibilidade de dar-lhes tratamento estatístico como se fossem variáveis 

quantitativas (Laureano & Botelho (2012), foram calculadas as médias. Segmentadas por gê-

nero e por exercício de cargo com e sem exigência de certificação, as médias também não 

revelaram diferenças significativas entre os segmentos. Foram analisadas sob esta ótica as 

variáveis vinculadas às questões 22, 23 e 27 a 31. Os dados encontram-se no Anexo 8. 

 

A escala das variáveis relativas às questões 22 e 23 assinala em seu ponto inicial o aspecto 
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negativo e o deslocamento ocorre em direção ao aspecto positivo. As questões de números 27 

a 31 apresentavam uma escala que se iniciava no aspecto positivo e se deslocava para o nega-

tivo. Para permitir o cálculo das médias, estas variáveis, correspondentes às questões 27 a 31 

foram transformadas, invertendo-se os polos positivo e negativo, para utilizar a mesma lógica 

das questões 22 e 23, e assim permitir a análise. 

 

Frise-se que uma escala permite que os participantes da investigação se posicionem em de-

terminado ponto de uma linha sugerida e que a análise se refere à média das posições indica-

das pelos respondentes. 

 

 

3.2.6. Os vínculos com a Estratégia 

 

 

Da mesma forma que no item anterior, a análise ora descrita foi feita com variáveis caracteri-

zadas como de medida de escala, as quais foram dadas tratamentos de quantitativa (Laureano 

& Botelho, 2012). 

 

A técnica de análise fatorial foi utilizada para examinar as correlações entre as 07 variáveis 

aferidas pelas questões 22 e 23. Aqui também foram realizados vários ensaios buscando a 

análise mais precisa dos dados coletados. Foram obtidos os dados apresentados nas tabelas a 

seguir. A esse conjunto de variáveis passou-se a denominar de variáveis estratégicas. 

 

Tabela 13: Análise de variáveis estratégicas - Estatísticas Descritivas 

Estatísticas Descritivas 

 Média Erro Desvio Análise N 

Melhoria da qualidade do atendimento 

a clientes; 
3,77 1,254 4213 

Redução do número de reclamações 

dos clientes; 
3,03 1,397 4213 
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Estatísticas Descritivas 

 Média Erro Desvio Análise N 

Aumento da segurança na prestação de 

orientações aos clientes; 
4,05 1,135 4213 

Reconhecimento do esforço do profis-

sional; 
3,28 1,336 4213 

Transparência nos processos seletivos; 3,16 1,325 4213 

Aprimoramento e desenvolvimento 

profissional; 
3,81 1,136 4213 

Ascensão profissional baseada em 

competências comprovadas. 
3,47 1,283 4213 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

Embora as estatísticas descritivas não sejam determinantes para a análise fatorial, apresenta a 

primeira visualização dos dados das variáveis, permitindo uma análise visual da tendência dos 

dados. 

 

Tabela 14: Análise de variáveis estratégicas - Matriz de correlações 

Matriz de correlações 

 Q22 (1) Q22 (2) Q22 (3) Q23 (1) Q23 (2) Q23 (3) Q23 (4) 

C
o

rr
el

aç
ão

 

Q22 (1) 1,000 ,674 ,791 ,510 ,486 ,664 ,495 

Q22 (2) ,674 1,000 ,590 ,472 ,484 ,500 ,432 

Q22 (3) ,791 ,590 1,000 ,479 ,461 ,658 ,491 

Q23 (1) ,510 ,472 ,479 1,000 ,729 ,657 ,700 

Q23 (2) ,486 ,484 ,461 ,729 1,000 ,616 ,685 

Q23 (3) ,664 ,500 ,658 ,657 ,616 1,000 ,679 

Q23 (4) ,495 ,432 ,491 ,700 ,685 ,679 1,000 

S
ig

n
if

ic
ân

ci
a 

(u
n

il
at

er
al

) Q22 (1)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q22 (2) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Q22 (3) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
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Matriz de correlações 

 Q22 (1) Q22 (2) Q22 (3) Q23 (1) Q23 (2) Q23 (3) Q23 (4) 

Q23 (1) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Q23 (2) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Q23 (3) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Q23 (4) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

Os dados da matriz de correlação, embora apresentem alguns coeficientes pouco abaixo de 0,5 

ainda indicam um grau de correlação passível de permitir a análise fatorial. Mas o que a viabi-

liza é o alto de grau de significância unilateral para todas as variáveis. A tabela de correlações 

completa se encontra no Anexo 6. 

 

Tabela 15: Análise de variáveis estratégicas - Teste de KMO e Bartlett 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,879 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 19764,024 

gl 21 

Sig. ,000 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

Os Testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de Esfericidade de Bartlett, indicam qual é o grau de 

suscetibilidade ou o ajuste dos dados à análise fatorial, isto é, qual é o nível de confiança que 

se pode esperar dos dados quando do seu tratamento pelo método multivariado de análise fa-

torial seja empregada com sucesso (Hair et al, 2009). 

 

O primeiro deles (KMO) apresenta valores normalizados (entre 0 e 1,0) e mostra qual é a pro-

porção da variância que as variáveis (questões do instrumento utilizado) apresentam em co-
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mum ou a proporção desta que são devidas a fatores comuns. 

 

Para interpretação do resultado obtido, valores próximos de 1,0 indicam que o método de aná-

lise fatorial é perfeitamente adequado para o tratamento dos dados. Por outro lado, valores 

menores que 0,5, indicam a inadequação do método (Pereira, 2011). 

 

Segundo Pereira (2011), o teste KMO deve ser interpretado segundo a classificação intervalar 

abaixo: 

 1 – 0,90 = Muito boa 

 0,80 – 0,90 = Boa 

 0,70 – 0,80 = Média 

 0,60 – 0,70 = Razoável 

 0,50 – 0,60 = Má 

 < 0,50 = Inaceitável. 

 

No caso em análise o teste KMO obteve um valor de 0,879, o que indica que a análise fatorial 

de componentes principais é uma boa técnica e que a fatoração pode ser realizada. 

 

O teste de esfericidade de Bartlett indica a rejeição da hipótese nula, necessária para viabilizar 

a análise fatorial, pois indica que as variáveis são correlacionáveis. Apresenta o nível de signi-

ficância (Sig. = ,000), que é inferior a 0,05 e indica a viabilidade do uso da técnica. 

 

Tabela 16: Análise de variáveis estratégicas – Comunalidades 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Melhoria da qualidade do atendimento a clientes; 1,000 ,866 

Redução do número de reclamações dos clientes; 1,000 ,675 

Aumento da segurança na prestação de orientações aos clientes; 1,000 ,814 

Reconhecimento do esforço do profissional; 1,000 ,805 
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Transparência nos processos seletivos; 1,000 ,784 

Aprimoramento e desenvolvimento profissional; 1,000 ,734 

Ascensão profissional baseada em competências comprovadas. 1,000 ,787 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

As comunalidades apresentam a porção da variância que uma variável compartilha com todas 

as outras variáveis consideradas. É também a proporção de variância explicada pelos fatores 

comuns. 

 

Tabela 17: Análise de variáveis estratégicas - Variância total explicada 

Variância total explicada 

Com-

ponen-

te 

Autovalores iniciais 
Somas de extração de carregamentos ao quadra-

do 

Total 
% de 

variância 

% cumula-

tiva 
Total 

% de variân-

cia 
% cumulativa 

1 4,509 64,410 64,410 4,509 64,410 64,410 

2 ,957 13,673 78,083 ,957 13,673 78,083 

3 ,499 7,133 85,216    

4 ,309 4,420 89,636    

5 ,275 3,932 93,568    

6 ,255 3,646 97,214    

7 ,195 2,786 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

A tabela da variância total explicada apresenta a quantidade de fatores possível de ser extraída 

e qual o percentual de variância total pode ser atingido com a extração desses fatores. 
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Tabela 18: Análise de variáveis estratégicas - Matriz de padrão 

Matriz de padrão 

 

Componente 

1 2 

Reconhecimento do esforço do profissional; ,904  

Transparência nos processos seletivos; ,904  

Ascensão profissional baseada em competências com-

provadas. 
,897  

Aprimoramento e desenvolvimento profissional; ,554  

Melhoria da qualidade do atendimento a clientes;  ,934 

Aumento da segurança na prestação de orientações aos 

clientes; 
 ,908 

Redução do número de reclamações dos clientes;  ,817 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 
a
. Rotação convergida em 6 iterações. 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

Matriz de fatores ou matriz principal contém as cargas fatoriais de todas as variáveis em todos 

os fatores extraídos. Como foi rotacionada apresenta a carga fatorial separada para cada vari-

ável inicial, indicando o quanto contribui para o fator. 

 

Tabela 19: Análise de variáveis estratégicas - Estatísticas de confiabilidade 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach com base em itens 

padronizados 
N de itens 

,905 ,907 7 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

O Alpha de Cronbach é um índice para medir a confiabilidade na consistência interna de uma 

escala, ou seja, para avaliar a magnitude em que os itens de um conjunto estão correlaciona-

dos. É o coeficiente que indica como a medida de algum constructo, conceito ou fator medido 

está presente em cada item. Por esta razão, um grupo de itens que explora um fator comum, 
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normalmente apresenta um elevado valor de alfa de Cronbach. Hill & Hill (2012, p. 149) in-

dicam que ele deve ser interpretado de acordo com a seguinte escala: 

 Maior que 0,9 = Excelente 

 Entre 0,8 e 0,9 = Bom 

 Entre 0,7 e 0,8 = Razoável 

 Entre 0,6 e 0,7 = Fraco 

 Abaixo de 0,6 = Inaceitável 

 

O Alpha de Cronbach é a média das correlações entre os itens que fazem parte de um instru-

mento. O coeficiente obtido para o caso em análise foi de 0,905 o que indica uma consistência 

interna dos itens, revelando um grau de confiabilidade excelente. 

 

O uso da análise fatorial na presente análise revelou a possibilidade de se utilizar dois constru-

tos para representar as variáveis medidas diretamente. Identificamos e interpretamos esses 

dois construtos, de acordo com as teorias elencadas na revisão da literatura, conforme descrito 

a seguir: 

1) Importância da certificação para as empresas – vínculo com os resultados a serem ob-

tidos junto aos clientes, especialmente em relação a qualidade do atendimento. Consi-

derando o segmento de atuação das empresas, a prestação de serviços financeiros, este 

aspecto é altamente relevante para a execução da estratégia das organizações; 

2) Importância da certificação para a gestão de pessoas – vínculo com a estratégia de ges-

tão de pessoas, pois se refere aos subsistemas de GP. O construto está composto de va-

riáveis que aferem o impacto da certificação em 04 subsistemas de gestão de pessoas, 

o que também remete ao vínculo com a estratégia de gestão de pessoas, que, por sua 

vez, está vinculada a estratégia da organização. 
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3.2.7. Análise das Provas de Certificação 

 

 

A técnica de análise fatorial foi utilizada para examinar as correlações entre as variáveis afe-

ridas pelas questões 28 a 31. Foram obtidos os dados apresentados nas tabelas a seguir. A esse 

conjunto de variáveis passou-se a denominar de provas de certificação, pois versam sobre o 

foco dos conhecimentos objeto de aferição na elaboração das questões que foram apresenta-

das aos respondentes. 

 

Tabela 20: Análise das Provas de Certificação - Estatísticas Descritivas 

Estatísticas Descritivas 

 
Média 

Erro 

Desvio 

Análise 

N 

Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas 

nas áreas de investimentos das empresas do sistema financeiro brasileiro: 
1,66 0,852 4155 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade 

da sua organização? 
2,09 1,041 4155 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade 

das suas atividades? 
2,31 1,135 4155 

Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho 

de suas atividades? 
2,11 1,109 4155 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

Embora as estatísticas descritivas não sejam determinantes para a análise fatorial, apresentam 

a primeira visualização dos dados das variáveis, permitindo uma análise visual da tendência 

dos dados. 

 

Como se trata de análise de variáveis de escala, é possível observar, pela média, a localização 

dos respondentes em cada uma das alternativas de respostas. Ressalte-se que as médias aqui 

observadas foram calculadas a partir da composição original das questões com as escalas par-

tindo do aspecto positivo para o negativo. 
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Tabela 21: Análise das Provas de Certificação - Matriz de correlações 

Matriz de correlações 

 
Q28 Q29 Q30 Q31 

Correlação 

Q28 1,000 ,644 ,557 ,551 

Q29 ,644 1,000 ,758 ,636 

Q30 ,557 ,758 1,000 ,778 

Q31 ,551 ,636 ,778 1,000 

Significância (unilateral) 

Q28 
 

0,000 0,000 0,000 

Q29 0,000 
 

0,000 0,000 

Q30 0,000 0,000 
 

0,000 

Q31 0,000 0,000 0,000 
 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

Os dados da matriz de correlação apresentam todos os coeficientes acima de 0,5 e, portanto, 

indicam um grau de correlação passível de permitir a análise fatorial. Mas o que a viabiliza é 

o alto de grau de significância unilateral para todas as variáveis. A tabela de correlações com-

pleta se encontra no Anexo 7. 

 

Tabela 22: Análise das Provas de Certificação - Teste de KMO e Bartlett 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,770 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 9930,423 

gl 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

No caso em análise o teste KMO obteve um valor de 0,770, o que indica que a análise fatorial 
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de componentes principais é uma técnica de aceitação média para o caso, mas ainda permite o 

uso, e, portanto, pode ser feita. 

 

O teste de esfericidade de Bartlett indica a rejeição da hipótese nula, necessária para viabilizar 

a análise fatorial, pois indica que as variáveis são correlacionáveis. Apresenta o nível de signi-

ficância (Sig. = ,000), que é inferior a 0,05 e indica a viabilidade do uso da técnica. 

 

Tabela 23: Análise das Provas de Certificação – Comunalidades 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas nas áreas de 

investimentos das empresas do sistema financeiro brasileiro: 
1,000 ,620 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade da sua 

organização? 
1,000 ,783 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das suas 

atividades? 
1,000 ,819 

Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho de suas 

atividades? 
1,000 ,747 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

As comunalidades apresentam a porção da variância que uma variável compartilha com todas 

as outras variáveis consideradas. As comunalidades representam a proporção da variância 

para cada variável incluída na análise que é explicada pelos componentes extraídos. 

 

Tabela 24: Análise das Provas de Certificação - Variância total explicada 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 
Somas de extração de carregamen-

tos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 

% cumula-

tiva 
Total 

% de 

variância 

% cumula-

tiva 

1 2,969 74,219 74,219 2,969 74,219 74,219 

2 ,517 12,933 87,152 
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3 ,337 8,436 95,588 
   

4 ,176 4,412 100,000 
   

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

A tabela da variância total explicada apresenta a quantidade de fatores possível de ser extraída 

e qual o percentual de variância total pode ser atingido com a extração desses fatores. No ca-

so, apenas um fator foi indicado. 

 

Tabela 25: Análise das Provas de Certificação - Matriz de padrão 

Matriz de componente
a
 

 Componente 

1 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das suas atividades? ,905 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade da sua organização? ,885 

Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho de suas atividades? ,864 

Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas nas áreas de investi-

mentos das empresas do sistema financeiro brasileiro: 
,787 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

a. 1 componente extraído. 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 

 

Matriz de fatores ou matriz principal contém as cargas fatoriais de todas as variáveis em todos 

os fatores extraídos. Apresenta a carga fatorial separada para cada variável inicial, indicando o 

quanto contribui para o fator. 

 

Tabela 26: Análise das Provas de Certificação - Estatísticas de confiabilidade 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach com base em itens padronizados N de itens 

,883 ,883 4 

Fonte: Produção própria, via IBM SPSS Statistics. 
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O Alpha de Cronbach é a média das correlações entre os itens que fazem parte de um instru-

mento. O coeficiente obtido para o caso em análise foi de ,883 o que indica uma consistência 

interna dos itens, revelando um grau de confiabilidade bom. 

 

 

3.3. As hipóteses de estudo e os resultados 

 

 

A pergunta de partida e os objetivos indicaram que o caminho era uma investigação de caráter 

explicativo. O que se desejava obter era um retrato detalhado, sob a ótica dos profissionais 

certificados, de um mecanismo existente nas organizações do Sistema Financeiro Brasileiro, 

mediado por uma associação dessas entidades – A Anbima, e supervisionado pelo Banco Cen-

tral do Brasil. 

 

Embora seja possível encontrar monografias de cursos de graduação e pós-graduação estu-

dando recortes do processo de certificação profissional, uma pesquisa global e abrangente 

como a proposta ainda não havida sido feita. Por esta razão não há como, nesta análise, fazer 

referências ou comparações com estudos anteriores, além do aproveitamento dessas pesquisas 

como parte das referências que contribuíram para a identificação das variáveis de estudo. 

 

As hipóteses construídas inicialmente, relacionadas aos objetivos de pesquisa orientaram a 

investigação para a busca de respostas com a averiguação dos impactos da Certificação Pro-

fissional de Conhecimentos em Investimentos nos processos nas organizações, especialmente 

em relação aos de Gestão de Pessoas, sempre sob a ótica dos profissionais certificados. 

 

Os vínculos ou relacionamentos estabelecidos entre as dimensões teóricas inicialmente identi-

ficadas, as principais fontes que orientaram a revisão de literatura, bem como as variáveis de 

pesquisa a elas conectadas, podem ser observadas no Quadro 12. Além disso, neste Quadro 12 
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também é possível identificar as hipóteses construídas, os objetivos de pesquisa delas decor-

rentes e as questões ou itens de avaliação postos no questionário apresentado aos participan-

tes, relacionados aos três primeiros elementos. 

 

Constitui-se assim, o Quadro 12, em uma síntese ou quadro-resumo dos caminhos adotados 

para a investigação cujo relato ora se apresenta. 

 

Quadro 12: O vínculo entre dimensões teóricas, suas fontes, variáveis, objetivos e questões. 

Dimensões 

Teóricas 
Fontes Variáveis 

Hipó-

tese 

Nº 

Obje-

tivo 

Nº 

Ques-

tões Nº 

1. Contexto 

Social 

Galbraith e Gilley (1986), Wiley 

(1995), Woods (2002), Robbins, 

Judge e Sobral (2010); Mahaney e 

Greer, (2004); Marconi e Lakatos 

(2003). 

Sexo; idade; necessidade 

de reconhecimento. 
02 02 

01, 02, 

e 27 

2. Contexto 

Ambiental 

Nonaka e Konno (1998), Banco do 

Brasil (2010), Gil (2002), Marconi e 

Lakatos (2003). 

Localização geográfica; 

condição de trabalho; 

área de atuação. 

- - 
05, 06, 

09 

3. Contexto 

Organiza-

cional 

Nonaka e Konno (1998), Maximiano 

(2004); Droval (2009), Brandão 

(2012). 

Tipo de instituição; nome 

do cargo; nível do cargo; 

tempo no cargo. 

- - 
08, 10, 

11, 12 

4. Contexto 

Econômi-

co 

Nonaka e Konno (1998) Galbraith e 

Gilley (1986), Gil (2002), Lengnick-

Hall e Aguinis (2012). 

Subsídios para a capaci-

tação; subsídios para as 

provas; remuneração. 

04 04 
19, 20, 

24 

5. Gestão de 

Pessoas 

por Com-

petências 

Galbraith e Gilley (1986), Wiley 

(1995), Woods (2002), Araujo e 

Garcia, 2010, Brandão (2012). 

Formação; tipo de for-

mação; preparação para a 

certificação; subsistemas 

de gestão de pessoas (4 

variáveis). 

05, 

06 

05, 

06 

03, 04, 

13 18, 

23, 25, 

26 

6. Gestão 

Estratégi-

Mascarenhas (2008), Lengnick-Hall 

e Aguinis (2012), Robbins, Judge e 

Resultados da organiza-

ção: atendimento (3 
01 01 22 
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Dimensões 

Teóricas 
Fontes Variáveis 

Hipó-

tese 

Nº 

Obje-

tivo 

Nº 

Ques-

tões Nº 

ca Sobral (2010). variáveis); 

7. Gestão do 

Conheci-

mento 

Nonaka e Takeuchi (1995), Krogh et 

al (2001), Lengnick-Hall e Aguinis 

(2012), Droval (2014). 

Conhecimentos vincula-

dos à realidade do traba-

lho; 

03 03 
28, 29, 

30, 31 

8. Certifica-

ção Pro-

fissional 

Galbraith e Gilley (1986), Wiley 

(1995), Woods (2002), Lengnick-

Hall e Aguinis (2012), Droval 

(2009). 

Exigência; usos; tipos; 

tempo de certificação 

(2); razões, consequên-

cias. 

- - 

07, 14, 

15, 16, 

17, 21 

Fonte: Produção própria. 

 

De acordo com os dados compilados e analisados neste capítulo, é possível indicar que a in-

vestigação acerca dos impactos sobre os processos das organizações permitiu a verificação 

das seis hipóteses abaixo listadas. 

 

a) Hipótese 1: A Certificação em Investimentos contribui para a melhoria da quali-

dade do atendimento prestado pelas instituições financeiras aos investidores; – Os 

dados confirmam a hipótese, considerando que as respostas dos profissionais 

compiladas e analisadas, nas variáveis medidas diretamente, indica que os profis-

sionais se situam na zona de alta concordância com as assertivas representativas 

dessas variáveis. Já por meio da técnica da análise fatorial foi possível observar as 

três variáveis formando um novo fator que mantém identidade com a hipótese.  

 

b) Hipótese 2: Os profissionais certificados em investimentos, que exercem suas ati-

vidades nas instituições do Sistema Financeiro Brasileiro, reconhecem a certifica-

ção como um diferencial profissional competitivo; – Os dados compilados e anali-

sados confirmam que os profissionais reconhecem o certificado como forma de 

comprovação de suas competências por parte de uma entidade externa. O certifi-

cado fornece um atestado de competência, o que também é reconhecido por pro-
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fissionais certificados de outras áreas (Woods, 2002). 

 

c) Hipótese 3: Os conhecimentos testados nas provas de Certificação em Investimen-

tos fornecem suporte às estratégias para o negócio das empresas desse segmento; 

– Os dados coletados, compilados e analisados também confirmam a hipótese in-

dicando que os conhecimentos testados nas provas estão relacionados às ativida-

des realizadas nas organizações e pelos profissionais certificados. Os dados foram 

analisados também com o uso da técnica de análise fatorial, onde foi possível i-

dentificar o construto representativo do vínculo e aferido por quatro variáveis. 

 

d) Hipótese 4: Os profissionais que obtém a Certificação Profissional em Investi-

mentos obtêm remuneração financeira maior que seus pares sem certificação – A 

hipótese está parcialmente confirmada, considerando que os dados não são signi-

ficativos para confirmar, mas também não o são para afastar, pois os dados quan-

titativos indicam que, enquanto para 55% dos profissionais não houve aumento de 

remuneração, para os demais 45% ocorreram aumentos de variados níveis. 

 

e) Hipótese 5: Os profissionais que obtém a Certificação Profissional em Investi-

mentos ascendem profissionalmente a postos mais elevados em menor tempo que 

seus pares sem certificação – a hipótese restou plenamente confirmada conforme 

indicam os dados coletados, analisados e comparados a partir da comparação de 

duas questões que avaliaram uma variável de forma complementar. 

 

d) Hipótese 6: Os profissionais certificados reconhecem a importância da Certifica-

ção Profissional em Investimentos como instrumento para a gestão de pessoas nas 

organizações. Os dados coletados, compilados e analisados também confirmam a 

hipótese indicando que os conhecimentos testados nas provas estão relacionados 

aos subsistemas de gestão de pessoas. Os dados foram analisados com o uso da 

técnica de análise fatorial, onde foi possível identificar o construto representativo 

do vínculo e aferido por quatro variáveis. 
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O Quadro 13 apresenta uma síntese dos resultados em relação às hipóteses inicialmente cons-

truídas. 

 

Quadro 13: A relação entre hipóteses e resultados de pesquisa 

Nº Hipó-

tese 
Descrição das Hipóteses  Resultados 

Hipótese 1 
A Certificação em Investimentos contribui para a melhoria da qualidade 

do atendimento prestado pelas instituições financeiras aos investidores. 
Comprovada. 

Hipótese 2 

Os profissionais certificados em investimentos, que exercem suas ativi-

dades nas instituições do Sistema Financeiro Brasileiro, reconhecem a 

certificação como um diferencial profissional competitivo. 

Comprovada. 

Hipótese 3 

Os conhecimentos testados nas provas de Certificação em Investimentos 

fornecem suporte às estratégias para o negócio das empresas desse seg-

mento. 

Comprovada. 

Hipótese 4 
Os profissionais que obtém a Certificação Profissional em Investimentos 

recebem remuneração financeira maior que seus pares sem certificação. 

Comprovada 

parcialmente. 

Hipótese 5 

Os profissionais que obtém a Certificação Profissional em Investimentos 

ascendem profissionalmente a postos mais elevados em menor tempo 

que seus pares sem certificação. 

Comprovada. 

Hipótese 6 

Os profissionais certificados reconhecem a importância da Certificação 

Profissional em Investimentos como instrumento para a gestão de pesso-

as nas organizações. 

Comprovada. 

Fonte: Produção própria. 

 

A partir do Quadro 13 é possível uma observação com maior grau de precisão acerca dos im-

pactos da Certificação Profissional de Conhecimentos em Investimentos. Tem-se assim, que 

após mais de 10 anos da implantação, o que inicialmente era uma obrigação decorrente de 

dispositivo legal, hoje é reconhecida como uma ferramenta de gestão de pessoas nas organi-

zações, pois promove alterações nos processos internos das empresas e se reflete na vida e na 

imagem dos profissionais certificados. 
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Considerando que as hipóteses foram construídas ancoradas na literatura apresentada é possí-

vel afirmar que o mecanismo denominado de Certificação Profissional de Conhecimentos em 

Investimentos, pelo fato de estar sustentado em conceitos de gestão de pessoas sob o enfoque 

estratégico, se constitui em uma ferramenta de gestão de pessoas. 

 

É preciso ainda reforçar que o enfoque estratégico de gestão de pessoas se traduz por um novo 

papel da área de gestão de pessoas nos dias atuais (Albuquerque, 2002), e que este enfoque se 

materializa por meio das abordagens administrativas de gestão de pessoas por competências e 

gestão do conhecimento. 

 

 

3.4. Discussão dos resultados 

 

 

As primeiras análises bivariadas realizadas buscaram identificar pares de variáveis onde fosse 

possível identificar um grau de relação ou uma associação que permitisse tecer considerações 

sobre as mensurações das variáveis. Além das análises descritas, também foram realizados 

vários ensaios, com vários cruzamentos de variáveis, e, com algumas poucas hipóteses de 

cruzamento de variáveis que apresentaram associações com relação moderada, a quase totali-

dade das combinações resultou em relações fracas ou muito fracas. No entanto, não foi identi-

ficada qualquer ausência de relação, ou seja, todas as variáveis apresentam grau de dependên-

cia. 

 

Outro aspecto que se repetiu nos vários ensaios realizados usando a tabulação cruzada foi a 

obtenção do resultado de subconjuntos com categorias cujas proporções da coluna não se dife-

rem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

As tabulações cruzadas anotadas neste relatório avaliaram as medidas de associações, por 

exemplo, entre variáveis comparando por Gênero. Neste caso, chama a atenção o fato de as 

proporções de análises não apresentarem diferenciações significativas, mesmo no caso da 
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variável que aferiu a possibilidade e o grau de alavancagem da remuneração dos profissionais 

certificados. 

 

A observação dos dados segmentados por gênero, além das análises aqui realizadas com o uso 

da ferramenta SPSS, também foi experimentada com o uso da ferramenta utilizada para a co-

leta de dados (SurveyMonkey®). Nesta, a comparação dos dados por gênero também não a-

presentou diferenças relevantes entre as percepções de homens e mulheres para todas as de-

mais variáveis. 

 

Dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social
15

, ao final de 2014, por meio do Ca-

ged-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apresentando dados de emprego no 

Sistema Financeiro Brasileiro, especialmente nos bancos, indicou que a média de salário de 

admissão para os homens foi de R$ 3.805,74, enquanto para as mulheres foi de R$ 2.921,66, 

uma sensível diferença de 76,8%. Já para os demitidos, para os homens o salário médio foi de 

R$ 6.107,45, enquanto para as mulheres foi de R$ 4.522,87 uma diferença de 74,1%. 

 

Embora esses dados sejam representativos do segmento econômico onde se encontram os 

profissionais investigados, é possível entender porque a diferença não aparece entre os profis-

sionais certificados. Ocorre que os dados públicos são médias do ano de 2014 e refletem o 

conjunto total de empregados de bancos e instituições semelhantes, de todas as hierarquias e 

categorias. Já nesta investigação os dados refletem a percepção de uma categoria muito espe-

cífica, com grau de formação equivalente entre os pares, com tarefas e responsabilidades se-

melhantes. 

 

Ainda em relação a comparações entre gêneros, não há entre os pesquisados, diferenças pro-

porcionais significativas na mensuração com base na variável indicativa de nível do cargo 

ocupado (em análises efetuadas com o uso do SPSS e da ferramenta online SurveyMonkey®). 

O nível com proporções mais próximas é o nível gerencial, confirmando assim a característi-

                                                           

15
 http://www.mtps.gov.br/. 
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cas específicas próprias desse conjunto de profissionais. 

 

Quando se estabelecem as comparações das percepções dos profissionais certificados segmen-

tando-os por exercício de cargo com e sem exigência de certificação em investimentos, tam-

bém não há diferenças relevantes que sejam passíveis de interpretação diferenciada ou evi-

denciem uma característica própria de um dos segmentos. De igual maneira, o tipo de certifi-

cação ou certificações possuídas pelo profissional não diferencia de forma relevante ou signi-

ficativa as suas percepções acerca do processo de certificação. 

 

A primeira hipótese investigada, considerando o construto identificado pela técnica da análise 

fatorial, estabelece a tradução da preocupação da área de Gestão de Pessoas com o negócio da 

organização. Reflete assim a ideia da área de Gestão de Pessoas como parceira para o negócio 

da organização e explica a razão de o planejamento estratégico da área (Guest, 1987) partir do 

diagnóstico das condições do negócio (Mascarenhas, 2008). 

 

Outro aspecto importante deste construto é que ele tem as suas variáveis mensuráveis vincu-

ladas a alguns dos aspectos que foram usados pelo CMN para instituir a certificação profis-

sional no mercado financeiro brasileiro. Havia uma preocupação em capacitar os empregados 

das instituições financeiras para melhorar o atendimento prestado aos clientes investidores e, 

com isso desenvolver o mercado de investimentos. Os dados coletados indicam o acerto da 

medida. 

 

A segunda hipótese pesquisada está relacionada com a imagem do profissional certificado. 

Esta é, provavelmente, a questão mais suscitada nas pesquisas sobre certificação profissional. 

Os profissionais se sentem valorizados e reconhecidos como competentes, tanto em seu espa-

ço ocupacional, entre seus pares, como no mercado de trabalho. Submeter-se aos exames e 

obter a aprovação, além do atestado de competência fornecido por um organismo independen-

te, também dá maior grau de segurança ao profissional (Galbraith & Gilley, 1986; Wiley, 

1995; Woods, 2002; Mahaney & Greer, 2004). 
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A variável relativa à imagem do profissional foi mensurada por meio de uma escala do tipo 

Likert e os resultados coletados indicam que 40% do grupamento de profissionais participan-

tes da pesquisa se posicionaram nas zonas de alta concordância e 33%, ou um terço, na zona 

de média concordância, ou seja, 73% de concordância. Tais dados estão a indicar que a certi-

ficação tem o condão de diferenciar o profissional em relação aos seus pares sem certificação. 

 

A investigação realizada com o grupamento de profissionais certificados em investimentos 

também permite indicar que os profissionais brasileiros, repetindo o comportamento de seus 

pares em diversos países, entendem que o reconhecimento proporcionado pela certificação 

contribui para a sua imagem de profissional competente. Reconhecem, portanto que esta Cer-

tificação de Conhecimentos em Investimentos distingue os profissionais de seus pares. Ao 

mesmo tempo, o reconhecimento de suas competências lhes dá maior segurança no exercício 

de suas atividades profissionais. 

 

A terceira hipótese permitiu averiguar quais elementos são capazes de estabelecer o vínculo, o 

liame entre o processo de certificação de conhecimentos e o negócio da organização, tradu-

zindo materialmente o desejado alinhamento estratégico entre a área de gestão de pessoas e os 

objetivos estratégicos da organização. Embora se possam entender os conhecimentos testados 

como elementos da competência, ou a própria competência, dependendo da abordagem de 

competência que se esteja adotando, não há entre as organizações que formam o segmento 

financeiro a identificação de competências. 

 

Os dados para compor as provas são provenientes de mapeamentos de conhecimentos, em um 

esforço para tradução dos conhecimentos muitas vezes implícitos em atividades das organiza-

ções. A explicitação desses conhecimentos ocorre por meio de processos coerentes com a 

modelagem de compartilhamento de conhecimentos que caracteriza a abordagem administra-

tiva de Gestão do Conhecimento. Ao mesmo tempo essa possibilidade de explicitação e com-

partilhamento pode ser observada sob a ótica da espiral do conhecimento, o que permite indi-

car, a criação de conhecimentos pela interação na espiral (Nonaka e Takeuchi, 1995). 

 

Os dados coletados indicam que os profissionais reconhecem, em graus de alta concordância 
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que conteúdos das provas, os conhecimentos testados nas provas estão relacionados às ativi-

dades desenvolvidas nas áreas de investimentos das empresas do sistema financeiro brasileiro 

e que as questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das organiza-

ções. 

 

A investigação também permitiu aferir que os profissionais certificados concordam em alto 

grau que as questões de provas retratam situações práticas vinculadas à realidade de suas pró-

prias atividades e que os conhecimentos testados nas provas contribuem para o desempenho 

dessas incumbências. 

 

Sob essa linha de pensamento entende-se que os gestores das organizações, portanto, podem 

valer-se da certificação de conhecimentos como instrumento de gestão que provoca a explici-

tação de conhecimentos tácitos e o compartilhamento destes e dos já explicitados anterior-

mente, ampliando exponencialmente os conhecimentos pela conversão na espiral. Dessa for-

ma contribui também para a instrumentalização dos profissionais para uma atividade que exi-

ge constante atualização e desenvolvimento (Krogh et al, 2001). 

 

As quatro variáveis diretamente mensuradas, e com os dados analisados sob a técnica estatís-

tica da analise fatorial, formaram um construto com teste de confiabilidade indicando adequa-

do grau de consistência e confiabilidade internas, além de boa correlação entre as variáveis, 

permitem concluir que são representativos da realidade estudada e podem servir de sugestão 

para aprofundamento das investigações nessa linha. 

 

Os profissionais certificados são reconhecidos por serem altamente qualificados e competen-

tes. Isso pode aumentar o potencial de ganhos para os tipos de serviços que eles fornecem. O 

profissional certificado pode garantir à clientela que o trabalho será realizado de forma com-

petente e a remuneração por esses esforços é um reflexo de um profissional capacitado e qua-

lificado (Galbraith & Gilley, 1986). Portanto, quando se trata de remuneração, há indicativos 

na literatura mundial para o fato de que ela é uma das vantagens dos processos de certificação 

(Wiley, 1995). 
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Na investigação realizada, em relação à remuneração dos profissionais certificados, a análise 

dos dados revelou que pouco menos da metade dos profissionais indicou algum nível de au-

mento no salário. Embora seja inferior a 50%, trata-se de um contingente considerável e pode 

estar a indicar uma tendência. 

 

Os dados foram coletados ao final de 2014, quando o processo de certificação no Brasil com-

pletava 10 anos. É um dado estático e não há dados anteriores para estabelecer algum parâme-

tro. Encontra-se aí uma variável que mereceria um acompanhamento para confirmar ou não 

uma tendência de melhoria da remuneração dos profissionais certificados. 

 

A temática da remuneração está, em alguns aspectos, relacionada à ascensão profissional. A 

hipótese 5 avalia outro aspecto relacionado à ascensão profissional que é o fator tempo. A 

afirmativa indica que os profissionais certificados ascendem profissionalmente a postos mais 

elevados em menor tempo que seus pares sem certificação. 

 

A variável tempo também não pode ser analisada sem lembrar que ela mantém relação como 

modelagens de planos de cargos e salários das organizações. Ao observar uma relação entre a 

certificação e a variável tempo no mundo das organizações, está-se, implicitamente, também 

fazendo menção à influência dessa ferramenta em programas de ascensão profissional, ou 

pelo menos aos planos de cargos e salários nas organizações. 

 

Mas nesta investigação o que se coleta são as percepções dos profissionais certificados, sendo 

nesta amostra, assim como o universo, a maioria composta por empregados. Os dados indi-

cam que, no segmento pesquisado, a hipótese se confirma marcando o processo de certifica-

ção como elemento que impacta na variável tempo, diminuindo os intervalos de tempo para 

que os profissionais alcancem postos mais avançados. 

 

Portanto, pode-se afirmar que a certificação está-se configurando como um dos elementos de 

mensuração utilizados para compor programas de ascensão profissional no segmento econô-
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mico estudado, ou seja, o setor de serviços financeiros no Brasil, razão pela qual, entende-se 

possível e adequado empreender investigações que permitam traduzir com maior exatidão a 

forma de impacto desta ferramenta neste subsistema de gestão de pessoas. 

 

Coletar a percepção dos profissionais certificados, acerca da importância da certificação para 

a gestão de pessoas vinculada a subsistemas de gestão de pessoas, remete às práticas adotadas 

nessa área nas organizações às quais eles se encontram vinculados. Olhar para as práticas re-

mete à abordagem de gestão e se falamos em desenvolvimento e aprimoramento de compe-

tências cria-se o vínculo com a modelagem de gestão por competências. É o que ocorre com a 

sexta hipótese testada nesta investigação. 

 

As variáveis foram analisadas sob a técnica da análise fatorial. Presentes os elementos para 

reconhecer as correlações obtém-se o construto que permite indicar que a hipótese se encontra 

comprovada. Dessa forma foram encontrados três construtos que permitiram comprovar três 

hipóteses inicialmente estabelecidas, as de número 1, 3 e 6. 

 

A aderência e vinculação da Certificação de Conhecimentos em Investimentos ao enfoque 

administrativo que permite considerá-la como uma ferramenta de gestão de pessoas para as 

organizações do Sistema Financeiro Nacional está ancorada na possibilidade de influência que 

apresenta sobre os subsistemas dessa área de gestão. É na observação dessa prática em Gestão 

de Pessoas que se podem identificar os fundamentos teóricos, indicados por meio de aborda-

gens administrativas: Gestão Estratégica, Gestão de Pessoas por Competências, Gestão do 

Conhecimento, que agregados permitem olhar para o processo de certificação enquanto uma 

prática de gestão de pessoas. 

 

Uma prática quando observada no mundo das organizações torna possível a identificação dos 

impactos do contexto: ambiental, social, econômico e organizacional. A influência da aborda-

gem de gestão do conhecimento se faz presente na incorporação do conceito do Ba (Nonaka 

& Konno, 1998), por meio do qual foram agregados os elementos do meio-ambiente, em seus 

matizes diferenciados enquanto contextos ambiental, organizacional, econômico e social. 
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Os vários matizes que se encontram no contexto ou meio-ambiente da organização interferem 

e determinam os ajustes necessários para atender às demandas das organizações. Eis aí a apli-

cação prática do Ba, enquanto espaço que se traduz em contexto capacitante ou em espaço 

para a gestão do conhecimento nas organizações. Sob o conceito do Ba (Nonaka & Konno, 

1998), foram vinculadas 13 variáveis que, por sua vez, permitiram a elaboração de 13 ques-

tões, cujas respostas subsidiaram a comprovação de duas hipóteses, as de números 2 e 4. A-

lém disso, restou evidenciada a zona de confluência entre a certificação profissional e a gestão 

do conhecimento. 

 

Há ainda que se reconhecer a ferramenta como indutora de comportamentos de autonomia e 

empreendedorismo, pois estabelece normas e padrões a serem atingidos (testados nas provas). 

Esses comportamentos são importantes para os profissionais e também para as organizações 

visto que traduzem perfis relevantes para o papel estratégico de gestão de pessoas, especial-

mente no compartilhamento de valores da cultura organizacional e na formação de lideranças 

e de profissionais empreendedores. 

 

O estabelecimento de normas pode ter o efeito de aumentar os padrões onde eles tenham sido 

previamente indicados, estabelecendo um nível mínimo de desempenho aceitável, padroni-

zando o desempenho de tarefas, ou discriminando entre níveis de desempenho para criar uma 

hierarquia de desempenho da tarefa. Elevar os padrões vai ao encontro dos objetivos de gesto-

res que buscam um melhor desempenho. (Hoffmann, 1999). 
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CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

 

 

 

Considerando o caminho percorrido desde o estabelecimento das primeiras ideias, passando 

pela estruturação da pesquisa, a construção dos instrumentos de coleta de dados, a fundamen-

tação embasada na literatura, a recolha e análise dos dados, a título de conclusão, retoma-se a 

pergunta de partida: Quais os impactos da certificação profissional em investimentos nos sub-

sistemas de gestão de pessoas das organizações componentes do Sistema Financeiro Brasilei-

ro, reconhecidos pelos profissionais certificados? 

 

 

Conclusões 

 

 

Os dados indicam que existem impactos perceptíveis nos subsistemas de gestão de pessoas, 

como a influência na capacitação ou aprimoramento e desenvolvimento profissional. Os pro-

fissionais reconhecem que os subsistemas de remuneração, ascensão profissional e recruta-

mento e seleção também se valem da Certificação de Conhecimentos em Investimentos nas 

empresas do SFB. 

 

Das seis hipóteses construídas, cinco restaram comprovadas e uma parcialmente comprovada 

indicando que existem influências nos processos organizacionais das entidades que se utili-

zam da certificação em estudo. Esses impactos são especialmente observados nos subsistemas 

de gestão de pessoas: recrutamento e seleção internos, educação corporativa, ascensão profis-

sional e remuneração, conduzindo ao reconhecimento da certificação profissional como fer-

ramenta de gestão de pessoas. 

 

O profissional certificado também reconhece que a certificação interfere em sua imagem de 

profissional competente. Trata-se, portanto, de um símbolo que indica uma competência do 
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profissional, aferida e comprovada por uma entidade idônea, tanto em seu espaço na organi-

zação, quanto no mercado e entre seus pares. Ressalte-se que, neste aspecto, a percepção dos 

profissionais certificados não difere das posturas de seus colegas certificados em outras áreas 

e em outros países. 

 

Um aspecto importante e talvez determinante da influência da certificação profissional nos 

processos das organizações encontra-se no necessário vínculo com a realidade de trabalho. A 

premissa em questão é a de que os conhecimentos testados devem guardar relação com a rea-

lidade de trabalho do certificado, devem ser representativos da realidade de trabalho dos pro-

fissionais certificados. No caso investigado, a aferição ocorreu através da hipótese 6. Esta 

relação se estabelece por meio do tipo e do foco dos conhecimentos testados nas provas. A 

partir desse vínculo se estabelece o liame da certificação profissional com a gestão do conhe-

cimento e também se verifica o alinhamento estratégico. 

 

Na investigação também foram coletados dados que permitem traçar um perfil do profissional 

certificado. Os dados indicam que 65% do contingente certificado é do sexo masculino, por-

tanto estamos em uma área profissional predominantemente masculina. Esses profissionais 

situam-se, em sua maioria na faixa de 26 a 40 anos, indicativo de que são jovens, mas já com 

uma certa experiência. 

 

No que se refere à formação educacional, quase 90% do contingente possui pelo menos o cur-

so superior completo, sendo que cerca de 40% do universo pesquisado possui um curso de 

especialização, revelando outro dado do perfil desse profissional: ele tem uma sólida forma-

ção acadêmica. É possível ainda observar que um contingente de 45% cursou em nível de 

curso de graduação: Administração, Gestão e Finanças, confirmando a formação voltada para 

a exigência da atividade exercida. 

 

Em relação às condições de trabalho dos profissionais certificados foi possível aferir que mais 

de 90% estão na categoria de empregados, ou seja, vinculados a uma empresa. Os demais se 

distribuem entre empresários, estudantes, profissionais autônomos e outros. O dado que cha-

ma a atenção é o contingente de desempregados, de 1,2%, bem abaixo dos índices gerais de 
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desemprego atualmente divulgados no Brasil. 

 

Em relação ao tempo de permanência dos profissionais certificados no mesmo emprego, ou 

vinculados à mesma organização, cerca de 60% anos encontra-se há mais de 5 anos no mesmo 

emprego. Tal informação indica um grau de rotatividade baixo nesse segmento econômico do 

país. Também é revelador de que a maioria dos profissionais possui uma alta carga de experi-

ência em suas empresas. 

 

Para manter a certificação válida os profissionais necessitam atualizá-la a cada cinco anos. Foi 

verificado que as concentrações maiores de renovações estão nos últimos anos. Considerando 

o tempo de validade, há profissionais que já renovaram as suas certificações pelo menos duas 

vezes, informações que mantém coerência com os dados apresentados nos parágrafos anterio-

res, indicando um profissional com experiência na área. 

 

As ações de educação corporativa nas organizações visam desenvolver os profissionais, bem 

como estimular o autodesenvolvimento e o espírito empreendedor. Perguntados sobre como 

se prepararam para as provas, quase 70% dos profissionais revelaram que estudaram sozinhos. 

Tal fato remete à ideia de outras duas premissas de certificação: a indução ao autodesenvol-

vimento e o reconhecimento de conhecimentos, não importando a forma pela qual foram ad-

quiridos. 

 

Sob a ótica acadêmica registra-se que o presente trabalho se constitui em um avanço no cami-

nho de aproximação entre o mundo da ciência e o mundo do trabalho. Sob o método científico 

se estuda uma ferramenta, a certificação profissional, que, no mundo do trabalho, reconhece 

conhecimentos sem se preocupar com a fonte ou origem desses conhecimentos. É a Academia 

se debruçando sobre o mundo do trabalho para identificar métodos e procedimentos que pos-

sam ser reconhecidos pela ciência. 

 

Sob o olhar da Ciência Administrativa se tem reconhecida a efetividade da certificação de 

conhecimentos pelos profissionais certificados, como uma ferramenta capaz de produzir efei-
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tos na área de gestão. Na abordagem de gestão de pessoas por competências tem-se identifi-

cados os subsistemas que são impactados pela ferramenta. Sob a ótica de gestão do conheci-

mento se identifica a certificação de conhecimentos como uma possibilidade de compartilha-

mento, pois exige que os conhecimentos importantes para a organização, específicos dos seus 

negócios, sejam mapeados e sistematizados. 

 

Para o mundo das organizações o presente trabalho contribui na medida em que comprova 

cientificamente os impactos que até então somente eram indicados como hipóteses. O pionei-

rismo do presente trabalho está no fato de estudar a certificação sob a ótica de gestão, reco-

nhecendo-a como ferramenta de gestão de pessoas, ótica sob a qual é possível encontrar ou-

tros estudos, mas olhando para outras ferramentas de gestão de pessoas. 

 

Ao gestor convém contar com uma ferramenta que lhe permita estabelecer critérios para os 

processos decisórios em gestão de pessoas, como nos processos de recrutamento e seleção. 

Convém também contar com a possibilidade de desenvolvimento de profissionais autônomos 

e independentes, pois condutores de seu próprio aprimoramento. Em termos de capacitação 

significa sair de uma postura de direcionamento do treinamento do empregado para uma pos-

tura de incentivo ao autodesenvolvimento, à postura empreendedora do subordinado, dando-

lhe condições de escolha dos caminhos que lhe sejam mais adequados. 

 

Sob a ótica da gestão estratégica, convém ao gestor dispor de uma ferramenta que lhe permita 

ampliar e compartilhar os conhecimentos requeridos para a realização do negócio da organi-

zação, além disso, poder compartilhar a base de conhecimentos, crenças, valores específicos 

de sua organização permitindo a cristalização dos valores culturais da organização, e também 

viabilizando o alinhamento estratégico, que permite focar todos os esforços em prol dos obje-

tivos das organizações. Trata-se aí de dar foco a todo o processo de capacitação voltando to-

dos os esforços para o desenvolvimento e aprimoramento de competências individuais e pro-

fissionais diretamente vinculadas às competências essenciais ou coletivas da organização, ou 

seja, foco no negócio. 
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Limitações da investigação 

 

 

Apesar da amplitude da pesquisa e da consistência dos dados apresentados, reconhece-se que 

a investigação apresenta limitações, pois se trata de um recorte da realidade. Entre as limita-

ções a destacar estão: não foram avaliadas as provas aplicadas, em quaisquer dos aspectos 

possíveis de análise, como por exemplo, qualidade metodológica das questões, estrutura das 

provas, condições ambientais de realização das provas. Também não foi avaliada a forma de 

disponibilização das provas, seja no aspecto de provas impressas ou virtuais, bem como ca-

lendário de realização e locais de acesso às provas pelos candidatos à certificação. 

 

Outra questão importante em processos de certificação de conhecimentos é a explicitação dos 

vínculos dos conhecimentos testados com as competências necessárias ao exercício das ativi-

dades do profissional, aspecto que também não foi analisado. Neste caso se poderia falar que 

aquele conhecimento é o suporte necessário à expressão da competência, portanto, uma vez 

evidenciado o domínio de um conjunto de conhecimentos, poder-se-ia indicar o reconheci-

mento de que aquela competência se encontra instalada. 

 

Em que pese a importância de levar em conta as percepções dos certificados, não foi coletada 

nesta investigação a visão dos gestores que se utilizam da certificação como ferramenta nas 

organizações, o que também não permitiu avaliar qual a importância a ela dedicada por estes 

gestores. 

 

Outra limitação do presente estudo é o fato de não se aferir, em termos financeiros, o retorno 

do investimento das organizações no process de certificação, comparando-o, por exemplo, 

com os investimentos realizados em outras ferramentas de capacitação. 

 

Embora na contextualização do tema em estudo tenha sido relatada uma pesquisa conduzida 

pela própria entidade certificadora junto aos clientes das organizações atuantes no mercando 

financeiro brasileiro, que são atendidos pelos profissionais certificados, este não foi um aspec-
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to considerado no desenvolvimento desta investigação. Trata-se de um aspecto importante, 

pois seria busca dados junto aos clientes. 

 

 

Sugestões para futuras pesquisas 

 

 

Considerando-se que esta investigação sobre a Certificação de Conhecimentos em Investi-

mentos no Brasil, com a amplitude que lhe foi delimitada, é a primeira a ser realizada em ní-

vel de doutoramento, a sugestão que se registra é a de que sejam feitos novos estudos a fim de 

permitir, comparações de evolução ou confirmação de algumas variáveis. 

 

Os dados coletados, analisados e interpretados permitem afirmar que a premissa de certifica-

ção profissional vinculada à realidade de trabalho, se encontra atendida no processo de Certi-

ficação de Conhecimentos em Investimentos estudado. 

 

Contudo, é possível retirar dos dados analisados indicações sobre quais as melhorias possíveis 

de serem implementadas no aprimoramento do processo de certificação. Entre elas pode-se 

citar uma aproximação maior entre os conteúdos das provas e as situações práticas vividas 

pelos profissionais em suas rotinas diárias. 

 

A sugestão de uma investigação junto aos clientes prende-se ao fato de, uma vez empreendi-

da, criar possibilidades de aferir quais as decorrências do processo de certificação profissional 

no relacionamento com os clientes, e consequentemente, a contribuição para a realização do 

negócio da empresa. 

 

Outra sugestão está vinculada às limitações acima indicadas. Esses aspectos, se pesquisados, 

poderiam levantar dados e elementos a serem utilizados para o aprimoramento dos processos 

de Certificação de Conhecimentos em Investimentos e dos processos de certificação de co-
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nhecimentos em geral. Cada limitação indica possibilidades de investigação. 

 

Ficou evidenciado que um dos subsistemas de gestão de pessoas mais impactados pela Certi-

ficação de Conhecimentos em Investimentos das organizações é o sistema de capacitação. E 

assim, restou comprovada a hipótese na forma como foi descrita. No entanto, há espaço de 

investigação sobre as formas de coletar subsídios e como melhor utilizá-los para dar maior 

foco e aperfeiçoar os recursos existentes na organização para dar maior eficácia aos progra-

mas de desenvolvimento do pessoal. 
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ANEXO 01 – Questionário 
 

Questionário utilizado para coletar as percepções dos profissionais certificados 
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Doutoramento em Gestão - Pesquisa Acadêmica - Tema: Certificação 

 

 

1. Você pertence ao gênero: 

(    ) a    Masculino 

(    ) b    Feminino 

(    ) c       Outro 
Se você assinalou "Outro", especifique a seguir: 

 

 

2. Você tem: 

(    ) a Até 20 anos 

(    ) b Entre 21 e 25 anos 

(    ) c Entre 26 e 30 anos 

(    ) d Entre 30 e 35 anos 

(    ) e Entre 36 e 40 anos 

(    ) f Entre 41 e 45 anos 

(    ) g Entre 46 e 50 anos 

(    ) h Entre 51 e 55 anos 

(    ) i Entre 56 e 60 anos 

(    ) j Entre 61 e 65 anos 

(    ) k Entre 66 e 70 anos 

(    ) l 70 ou mais 

 

3. Indique o grau de sua formação educacional: 

 
Incompleto Completo 

2º grau 
  

Superior 
  

Especialização 
  

Mestrado 
  

Doutorado 
  

Pós-doutorado 
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4. Caso tenha formação superior, completa ou em andamento, indique o nome do seu cur-

so: 

Curso Superior:  

Mestrado:  

Doutorado:  

Pós-doutorado:  

 

 

5. Você trabalha no estado, ou, suas atividades principais são exercidas no estado: 

(    ) a AC Acre 

(    ) b AL Alagoas 

(    ) c AM Amazonas 

(    ) d AP Amapá 

(    ) e BA Bahia 

(    ) f CE Ceará 

(    ) g DF Distrito Federal 

(    ) h ES Espírito Santo 

(    ) i GO Goiás 

(    ) j MA Maranhão 

(    ) k MG Minas Gerais 

(    ) l MS Mato Grosso do Sul 

(    ) m MT Mato Grosso 

(    ) n PA Pará 

(    ) o PB Paraíba 

(    ) p PE Pernambuco 

(    ) q PI Piauí 

(    ) r PR Paraná 

(    ) s RJ Rio de Janeiro 

(    ) t RN Rio Grande do Norte 

(    ) u RO Rondônia 

(    ) v RR Roraima 

(    ) w RS Rio Grande do Sul 

(    ) x SC Santa Catarina 

(    ) y SE Sergipe 

(    ) z SP São Paulo 

(    ) aa TO Tocantins 
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6. Indique a sua condição de trabalho: 

(    ) a Estudante 

(    ) b Profissional autônomo 

(    ) c Empregado 

(    ) d Empresário 

(    ) e Desempregado 

(    ) f Outra condição 

Qual outra condição? 

 

 

 

7. O seu cargo exige certificação? 

(    ) a Sim 

(    ) b Não 

(    ) c Não sei 

 

 

8. A sua organização pode ser definida como do tipo: 

(    ) a Empresa pública; 

(    ) b Sociedade de economia mista; 

(    ) c Empresa privada; 

(    ) d Cooperativa de crédito; 

(    ) e Outro tipo. 

Se outro tipo, qual? 

 

 

 

9. A sua área de atuação pode ser definida como:  

(    ) a Varejo 

(    ) b Alta Renda 

(    ) c Corporate 

(    ) d Governo  

(    ) e Outra 
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10. O nome de seu cargo atual é: 

(    ) a Assistente 

(    ) b Analista 

(    ) c Assessor 

(    ) d Consultor 

(    ) e Gerente de Relacionamento 

(    ) f Gerente de Contas 

(    ) g Gerente de Agência 

(    ) h Gerente Executivo 

(    ) i Outro. 

Se outro, qual? 

 

 

 

11. O seu cargo atual pode ser classificado como de nível: 

(    ) a Operacional 

(    ) b Assessoria 

(    ) c Consultoria 

(    ) d Gerencial médio 

(    ) e Gerencial alto 

(    ) f Outro. 

Se outro nível, qual? 

 

 

 

12. Indique a data em que você tomou posse no seu atual emprego: 

 
DD 

 
MM 

 
AAAA 

 

Data: 
 

/ 
 

/ 
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13. Na sua organização as certificações da Anbima são utilizadas para  

(    ) a Recrutamento e seleção externos  

(    ) b Recrutamento e seleção internos  

(    ) c Ascensão na carreira  

(    ) d Remuneração e benefícios  

(    ) e Capacitação  

(    ) f Só para atender dispositivo legal  

 

 

14. Qual (is) a (s) certificação (ões) que você possui? 

(    ) a CPA 10 Certificação Profissional ANBIMA – Série 10  

(    ) b CPA 20 Certificação Profissional ANBIMA – Série 20  

(    ) c CEA Certificação de Especialista em Investimentos Anbima  

(    ) d CGA Certificação de Gestores ANBIMA  

(    ) e CFP Certified Financial Planner  

(    ) f Outra (s) certificação (ões)  

Se outra (s), qual (is)? 

 

 

 

15. Em que ano você obteve a sua primeira certificação? 

(    ) a 2002 

(    ) b 2003 

(    ) c 2004 

(    ) d 2005 

(    ) e 2006 

(    ) f 2007 

(    ) g 2008 

(    ) h 2009 

(    ) i 2010 

(    ) j 2011 

(    ) k 2012 

(    ) l 2013 

(    ) m 2014 
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16. Caso tenha renovado sua certificação, indique o ano: 

(    ) a 2007 

(    ) b 2008 

(    ) c 2009 

(    ) d 2010 

(    ) e 2011 

(    ) f 2012 

(    ) g 2013 

(    ) h 2014 

 

 

17. Indique a (s) razão (ões) pela (s) qual (is) você se certificou e/ou mantém a certificação? 

(    ) a Para aumentar a minha empregabilidade;  

(    ) b Para melhorar a minha remuneração;  

(    ) c Para uma ascensão profissional mais rápida;  

(    ) d Para atender dispositivo legal;  

(    ) e Porque a minha empresa me obrigou;  

(    ) f Para meu aprimoramento profissional;  

(    ) g Outra razão;  

Se outra razão, qual? 

 

 

 

18. Como você se preparou para a certificação?  

(    ) a Estudando sozinho (sem orientações de terceiros); 

(    ) b Estudando com grupos de amigos ou colegas;  

(    ) c Cumprindo as orientações da minha empresa; 

(    ) d Fazendo um curso à distância; 

(    ) e Fazendo um curso presencial; 

(    ) f Não me preparei para as provas. 
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19. Caso você tenha e se preparado para a certificação, quem pagou a preparação para a sua 

primeira prova de certificação?  

(    ) a A empresa integralmente; 

(    ) b A empresa parcialmente;  

(    ) c Eu paguei tudo  

(    ) d Não ocorreu pagamento.  

 

 

20. Quem pagou a sua primeira prova de certificação?  

(    ) a A empresa integralmente; 

(    ) b A empresa parcialmente; 

(    ) c Eu paguei tudo; 

(    ) d Outra fonte. 

Se outra fonte, qual?  

 

 

 

21. Em relação às consequências da obtenção da certificação para a sua vida profissional, 

você pode dizer que: 

(    ) a Impulsionou a minha carreira;  

(    ) b Trouxe entraves para a minha carreira;  

(    ) c Foi indiferente para a minha carreira;  

(    ) d Melhorou o meu desempenho sem impulsionar a carreira.  

 

22. Avalie os itens abaixo, desde "não contribui" (1) a "contribui muito" (5), para explicar a 

importância da certificação para as empresas.  

 

Não con-

tribui 
   

Contribui 

muito 

Melhoria da qualidade do atendimento a clien-

tes;      

Redução do número de reclamações dos clien-

tes;      

Aumento da segurança na prestação de orienta-

ções aos clientes;      
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23. Avalie os itens abaixo, desde "não contribui" (1) até "contribui muito" (5), para explicar 

a importância da certificação para a gestão de pessoas nas empresas. 

 

Não con-

tribui 
   

Contribui 

muito 

Reconhecimento do esforço do profissional; 
     

Transparência nos processos seletivos; 
     

Aprimoramento e desenvolvimento profissional; 
     

Ascensão profissional baseada em competências 

comprovadas.      

 

24. Na sua vida profissional, após obter a certificação, a sua remuneração aumentou: 

(    ) a 0% (zero por cento) 

(    ) b Entre 01 e 20% 

(    ) c Entre 21 e 40% 

(    ) d Entre 41 e 60% 

(    ) e Entre 61 e 80% 

(    ) f Entre 81 e 100% 

(    ) g Mais de 100% 

 

25. Na sua empresa, normalmente, os funcionários SEM certificação são promovidos: 

(    ) a Em até 1 ano; 

(    ) b Mais de 1 e até 2 anos; 

(    ) c Mais de 2 e até 3 anos; 

(    ) d Mais de 3 e até 4 anos; 

(    ) e Mais de 4 e até 5 anos; 

(    ) f Mais de 5 anos. 

 

26. Na sua empresa, normalmente, os funcionários COM certificação são promovidos: 

(    ) a Em até 1 ano; 

(    ) b Mais de 1 e até 2 anos; 

(    ) c Mais de 2 e até 3 anos; 

(    ) d Mais de 3 e até 4 anos; 

(    ) e Mais de 4 e até 5 anos; 

(    ) f Mais de 5 anos. 
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27. Qual é o grau de impacto da certificação sobre a sua imagem de profissional competen-

te? 

(    ) a Extremamente impactante  

(    ) b Muito impactante  

(    ) c Moderadamente impactante  

(    ) d Pouco impactante  

(    ) e Nada impactante  

 

28. Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas nas áreas de 

investimentos das empresas do sistema financeiro brasileiro:  

(    ) a Sim, adequadamente 

(    ) b Sim, moderadamente 

(    ) c Sim, levemente 

(    ) d Sim, escassamente 

(    ) e Não 

 

29. As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade da sua organi-

zação? 

(    ) a Sim, adequadamente 

(    ) b Sim, moderadamente 

(    ) c Sim, levemente 

(    ) d Sim, escassamente 

(    ) e Não 

 

30. As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das suas ativi-

dades? 

(    ) a Sim, adequadamente 

(    ) b Sim, moderadamente 

(    ) c Sim, levemente 

(    ) d Sim, escassamente 

(    ) e Não 

 

31. Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho de suas ati-

vidades?  

(    ) a Sim, adequadamente 

(    ) b Sim, moderadamente 

(    ) c Sim, levemente 

(    ) d Sim, escassamente 

(    ) e Não 
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ANEXO 02 – Compilação de dados coletados por meio de 

questionários 
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Questão 01: Gênero 

 

Respondidas: 4.866. Ignoradas: Zero. 
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Questão 02: Idade 

 

Respondidas: 4.866. Ignoradas: Zero. 
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Questão 03: Formação Acadêmica 

 

Respondidas: 4.866. Ignoradas: Zero. 
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2º grau Superior Especializ Mestrado Doutorado Pós-dout 

Incompleto 5 517 427 77 11 12 

Completo 109 1557 1962 147 3 39 
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Questão 04: Formação Acadêmica - Cursos 

 

Respondidas: 4.508. Ignoradas: 358. 

 

 

Cursos de Graduação Quantidades % de respostas 

Administração, Gestão e Finanças 2031 45,53 

Contábeis, Atuariais e Auditoria 589 13,20 

Economia 407 9,12 

Direito 322 7,22 

Computação, Sistemas e Informática 192 4,30 

Comunicação, Public, Prop e Marketing 125 2,80 

Estatística e Matemática 119 2,67 

Tecnologias 113 2,53 

Engenharias 112 2,51 

Letras e História 93 2,08 

Pedagogia e Psicologia 81 1,82 

Biologia, Física e Química 50 1,12 

Outros 227 5,09 

Totais 4461 100,00 

 

2031 

589 
407 322 

192 125 119 113 112 93 81 50 
227 

Cursos de gradução 
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Questão 05: Localização geográfica 

Respondidas: 4.747. Ignoradas: 119. 

 

16
 

 

Região Respondentes % 

Região Norte 178 3,75 

Região Nordeste 566 11,92 

Região Centro-Oeste 576 12,13 

Região Sudeste 1807 38,07 

Região Sul 1620 34,13 

Totais 4747 100,00 

                                                           

16
 Mapa retirado do site: http://www.brasilescola.com/, obtido em 20.06.2015. 

34,13% 

11,92% 

38,07% 
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Questão 06: Condição de trabalho 

 

Respondidas: 4.747. Ignoradas: 119. 
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Questão 07: Cargo exige certificação 

 

Respondidas: 4.493. Ignoradas: 373. 
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Questão 08: Tipo de Organização 

 

Respondidas: 4.493. Ignoradas: 373. 
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Questão 09: Área de atuação 

 

Respondidas: 4.493. Ignoradas: 373. 

 

 

 

 



Anexo 02: Compilação de dados do Questionário 

280 

Questão 10: Nome do cargo atual 

 

Respondidas: 4.410. Ignoradas: 456. 
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Questão 11: Nível do cargo atual 

 

Respondidas: 4.410. Ignoradas: 456 

 

 

 

 

31% 

12% 

4% 
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Questão 12: Tempo no atual emprego – em anos 

 

Respondidas: 4.410. Ignoradas: 456. 

 

Tempo/Anos Quantidades % 

até 5 1878 42,59 

<5 a 10 1132 25,67 

<10 a 15 692 15,69 

<15 a 20 134 3,04 

<20 a 25 95 2,15 

<25 a 30 303 6,87 

<30 a 35 133 3,02 

<35 43 0,98 
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Questão 13: Na organização as certificações da Anbima são utilizadas para: 

 

Respondidas: 4.410. Ignoradas: 456. 
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Questão 14: Certificações possuídas 

 

Respondidas: 4.603. Ignoradas: 263. 
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Questão 15: Ano da obtenção da primeira certificação 

 

Respondidas: 4.603. Ignoradas: 263. 
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Questão 16: Ano da renovação da certificação 

 

Respondidas: 2.002. Ignoradas: 2.864. 
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Questão 17: Razões para obtenção e/ou manutenção da certificação 

 

Respondidas: 4.575. Ignoradas: 291. 
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Questão 18: Como foi a preparação para a certificação 

 

Respondidas: 4.575. Ignoradas: 291. 
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Questão 19: Quem pagou a preparação para a primeira prova de certificação 

 

Respondidas: 4.222. Ignoradas: 644. 
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Questão 20: Quem pagou a primeira prova de certificação 

 

Respondidas: 4.550. Ignoradas: 316. 
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Questão 21: Consequências da obtenção da certificação para a vida profissional 

 

Respondidas: 4.550. Ignoradas: 316. 
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Questão 22: Importância da certificação para as empresas 

 

Respondidas: 4.550. Ignoradas: 316. 
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Questão 23: Importância da certificação para a gestão de pessoas nas empresas 

 

Respondidas: 4.493. Ignoradas: 373. 
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Questão 24: Após obter a certificação, a remuneração aumentou 

 

Respondidas: 4.493. Ignoradas: 373. 
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Questão 25: Os funcionários SEM certificação são promovidos 

 

Respondidas: 4.493. Ignoradas: 373. 
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Questão 26: Os funcionários COM certificação são promovidos 

 

Respondidas: 4.454. Ignoradas: 412. 
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Questão 25 em comparação com a questão 26 

 

Tempo Sem Cert Com Cert Diferença % 

Em até 1 ano; 7,6% 15,2% 7,6% 100,00% 

Mais de 1 e até 2 anos; 18,9% 37,7% 18,8% 99,47% 

Mais de 2 e até 3 anos; 25,5% 28,4% 2,9% 11,37% 

Mais de 3 e até 4 anos; 11,8% 8,6% -3,2% -27,12% 

Mais de 4 e até 5 anos; 5,4% 2,5% -2,9% -53,70% 

Mais de 5 anos. 30,8% 7,6% -23,2% -75,32% 
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Questão 27: Grau de impacto da certificação para a imagem de profissional competente 

 

Respondidas: 4.454. Ignoradas: 412. 
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Questão 28: Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas nas 

áreas de investimentos das empresas do sistema financeiro brasileiro 

 

Respondidas: 4.454. Ignoradas: 412. 
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Questão 29: As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade 

da organização 

 

Respondidas: 4.432. Ignoradas: 434. 
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Questão 30: As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade 

das atividades do profissional 

 

Respondidas: 4.432. Ignoradas: 434. 

 

 

 

 

 



Anexo 03: Compilação dados Questionário 

308 

Questão 31: Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho 

das atividades do profissional 

 

Respondidas: 4.432. Ignoradas: 434. 
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Tabulações cruzadas – Comparação de Gênero 
 

2º grau  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

2º grau Incompleto 3,6%a 6,5%a 4,4% 

Completo 96,4%a 93,5%a 95,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Superior  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Superior Incompleto 27,6%a 19,8%b 24,9% 

Completo 72,4%a 80,2%b 75,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Especialização  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Especialização Incompleto 18,0%a 17,7%a 17,9% 

Completo 82,0%a 82,3%a 82,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Mestrado  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Mestrado Incompleto 35,1%a 32,0%a 34,4% 

Completo 64,9%a 68,0%a 65,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Doutorado  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Doutorado Incompleto 84,6%a  78,6% 

Completo 15,4%a 100,0%b 21,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Pós-doutorado 

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Pós-doutorado Incompleto 25,9%a 20,8%a 23,5% 

Completo 74,1%a 79,2%a 76,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

Indique a sua condição de trabalho  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Indique a sua condição de tra-

balho 

Estudante 0,5%a 0,6%a 0,5% 

Profissional autônomo 2,0%a 0,9%b 1,6% 

Empregado 92,9%a 94,6%b 93,5% 

Empresário 1,9%a 0,9%b 1,5% 

Desempregado 1,0%a 1,6%a 1,2% 

Outra condição 1,8%a 1,4%a 1,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

O seu cargo exige certificação?  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

O seu cargo exige certificação? Sim 68,4%a 66,9%a 67,9% 

Não 31,1%a 32,6%a 31,6% 

Não sei 0,5%a 0,6%a 0,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

A sua organização pode ser definida como do tipo:  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

A sua organização pode ser 

definida como do tipo: 

Empresa pública; 8,1%a 9,3%a 8,5% 

Sociedade de economia mista; 59,9%a 51,9%b 57,2% 

Empresa privada; 20,0%a 20,8%a 20,3% 

Cooperativa de crédito; 10,9%a 16,8%b 13,0% 

Outro tipo. 1,0%a 1,2%a 1,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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A sua área de atuação pode ser definida como:  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

A sua área de atuação pode ser 

definida como: 

Varejo 61,3%a 54,6%b 59,0% 

Alta Renda 10,8%a 13,0%b 11,6% 

Corporate 8,1%a 8,2%a 8,1% 

Governo 4,4%a 4,5%a 4,5% 

Outra 15,4%a 19,7%b 16,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
 

O nome de seu cargo atual é:  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

O nome de seu cargo atual é: Assistente 14,5%a 21,1%b 16,7% 

Analista 7,7%a 8,3%a 7,9% 

Assessor 6,5%a 4,4%b 5,8% 

Consultor 1,5%a 1,3%a 1,4% 

Gerente de Relacionamento 18,9%a 18,7%a 18,8% 

Gerente de Contas 5,8%a 7,9%b 6,5% 

Gerente de Agência 16,5%a 7,2%b 13,3% 

Gerente Executivo 2,2%a 1,2%b 1,9% 

Outro. 26,5%a 29,9%b 27,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

O seu cargo atual pode ser classificado como de nível:  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

O seu cargo atual pode ser clas-

sificado como de nível: 

Operacional 27,5%a 36,4%b 30,6% 

Assessoria 11,7%a 12,8%a 12,1% 

Consultoria 4,4%a 4,8%a 4,5% 

Gerencial médio 37,9%a 35,4%a 37,0% 

Gerencial alto 16,0%a 7,5%b 13,1% 

Outro. 2,5%a 3,1%a 2,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Caso você tenha e se preparado para a certificação, quem pagou a preparação para a sua primeira prova 

de certificação?  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Caso você tenha e se preparado 

para a certificação, quem pagou 

a preparação para a sua primei-

ra prova de certificação? 

A empresa integralmente; 46,3%a 53,8%b 48,9% 

A empresa parcialmente; 4,0%a 4,6%a 4,2% 

Eu paguei tudo 26,6%a 24,7%a 26,0% 

Não ocorreu pagamento. 23,1%a 16,9%b 21,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Quem pagou a sua primeira prova de certificação?  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Quem pagou a sua primeira 

prova de certificação? 

A empresa integralmente; 70,9%a 74,6%b 72,2% 

A empresa parcialmente; 2,1%a 2,2%a 2,1% 

Eu paguei tudo; 26,1%a 22,8%b 25,0% 

Outra fonte. 0,9%a 0,4%a 0,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Em relação às consequências da obtenção da certificação para a sua vida profissional, você pode dizer 

que:  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Em relação às consequências 

da obtenção da certificação 

para a sua vida profissional, 

você pode dizer que: 

Impulsionou a minha carreira; 40,7%a 42,0%a 41,2% 

Trouxe entraves para a minha 

carreira; 
0,5%a 1,2%b 0,7% 

Foi indiferente para a minha 

carreira; 
27,0%a 23,3%b 25,8% 

Melhorou o meu desempenho 

sem impulsionar a carreira. 
31,7%a 33,6%a 32,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Melhoria da qualidade do atendimento a clientes;  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Melhoria da qualidade do aten-

dimento a clientes; 

Não contribui 9,2%a 9,2%a 9,2% 

2,00 7,0%a 7,5%a 7,2% 

3,00 17,6%a 20,7%b 18,6% 

4,00 29,5%a 26,2%b 28,4% 

Contribui muito 36,7%a 36,4%a 36,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Redução do número de reclamações dos clientes;  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Redução do número de recla-

mações dos clientes; 

Não contribui 20,0%a 25,7%b 22,0% 

2,00 11,6%a 13,7%b 12,3% 

3,00 25,8%a 23,3%a 25,0% 

4,00 23,0%a 21,1%a 22,3% 

Contribui muito 19,5%a 16,1%b 18,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Aumento da segurança na prestação de orientações aos clientes;  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Aumento da segurança na pres-

tação de orientações aos clien-

tes; 

Não contribui 6,1%a 5,8%a 6,0% 

2,00 4,6%a 5,9%b 5,0% 

3,00 13,4%a 13,8%a 13,6% 

4,00 31,7%a 27,8%b 30,3% 

Contribui muito 44,3%a 46,7%a 45,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Reconhecimento do esforço do profissional;  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Reconhecimento do esforço do 

profissional; 

Não contribui 15,3%a 14,9%a 15,2% 

2,00 11,6%a 12,8%a 12,0% 

3,00 24,0%a 22,9%a 23,6% 

4,00 28,0%a 26,3%a 27,4% 

Contribui muito 21,0%a 23,1%a 21,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Transparência nos processos seletivos;  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Transparência nos processos 

seletivos; 

Não contribui 16,6%a 17,9%a 17,1% 

2,00 12,4%a 13,9%a 12,9% 

3,00 24,8%a 25,6%a 25,1% 

4,00 28,8%a 24,7%b 27,4% 

Contribui muito 17,4%a 17,8%a 17,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Aprimoramento e desenvolvimento profissional;  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Aprimoramento e desenvolvi-

mento profissional; 

Não contribui 6,3%a 5,1%a 5,9% 

2,00 6,9%a 8,1%a 7,3% 

3,00 18,4%a 18,6%a 18,5% 

4,00 36,9%a 34,5%a 36,1% 

Contribui muito 31,5%a 33,7%a 32,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Ascensão profissional baseada em competências comprovadas.  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Ascensão profissional baseada 

em competências comprovadas. 

Não contribui 11,9%a 10,8%a 11,5% 

2,00 10,6%a 10,9%a 10,7% 

3,00 21,4%a 23,7%a 22,2% 

4,00 31,4%a 28,3%b 30,3% 

Contribui muito 24,7%a 26,2%a 25,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Na sua vida profissional, após obter a certificação, a sua remuneração aumentou:  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Na sua vida profissional, após 

obter a certificação, a sua re-

muneração aumentou: 

0% (zero por cento) 55,7%a 55,9%a 55,8% 

Entre 1 e 20% 19,6%a 24,8%b 21,3% 

Entre 21 e 40% 10,5%a 9,3%a 10,1% 

Entre 41 e 60% 5,4%a 5,0%a 5,3% 

Entre 61 e 80% 2,2%a 1,8%a 2,1% 

Entre 81 e 100% 2,2%a 1,6%a 2,0% 

Mais de 100% 4,4%a 1,6%b 3,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Na sua empresa, normalmente, os funcionários SEM certificação são promovidos:  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Na sua empresa, normalmente, 

os funcionários SEM certifica-

ção são promovidos: 

Em até 1 ano; 7,0%a 8,8%b 7,6% 

Mais de 1 e até 2 anos; 18,0%a 20,8%b 18,9% 

Mais de 2 e até 3 anos; 26,3%a 23,9%a 25,5% 

Mais de 3 e até 4 anos; 12,2%a 11,0%a 11,8% 

Mais de 4 e até 5 anos; 5,2%a 5,9%a 5,4% 

Mais de 5 anos. 31,3%a 29,6%a 30,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Na sua empresa, normalmente, os funcionários COM certificação são promovidos:  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Na sua empresa, normalmente, 

os funcionários COM certifica-

ção são promovidos: 

Em até 1 ano; 13,7%a 18,1%b 15,2% 

Mais de 1 e até 2 anos; 37,6%a 37,7%a 37,7% 

Mais de 2 e até 3 anos; 30,6%a 24,1%b 28,4% 

Mais de 3 e até 4 anos; 8,3%a 9,2%a 8,6% 

Mais de 4 e até 5 anos; 2,3%a 2,9%a 2,5% 

Mais de 5 anos. 7,5%a 8,0%a 7,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Qual é o grau de impacto da certificação sobre a sua imagem de profissional com-

petente?  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Qual é o grau de impacto da 

certificação sobre a sua ima-

gem de profissional competen-

te? 

1,00 9,2%a 6,2%b 8,2% 

2,00 18,5%a 18,7%a 18,5% 

3,00 32,2%a 35,7%b 33,3% 

4,00 30,8%a 28,7%a 30,1% 

5,00 9,3%a 10,7%a 9,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas nas áreas 

de investimentos das empresas do sistema financeiro brasileiro:  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Os conteúdos das provas estão 

relacionados às atividades de-

senvolvidas nas áreas de inves-

timentos das empresas do sis-

tema financeiro brasileiro: 

1,00 1,5%a 1,2%a 1,4% 

2,00 2,4%a 3,0%a 2,6% 

3,00 9,5%a 9,6%a 9,5% 

4,00 33,2%a 33,7%a 33,4% 

5,00 53,4%a 52,6%a 53,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade da sua 

organização?  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

As questões das provas retra-

tam situações práticas vincula-

das à realidade da sua organi-

zação? 

1,00 3,9%a 4,0%a 3,9% 

2,00 6,2%a 6,3%a 6,2% 

3,00 15,8%a 17,7%a 16,4% 

4,00 40,5%a 41,1%a 40,7% 

5,00 33,6%a 30,9%a 32,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das suas 

atividades?  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

As questões das provas retra-

tam situações práticas vincula-

das à realidade das suas ativi-

dades? 

1,00 6,2%a 7,3%a 6,5% 

2,00 7,8%a 8,8%a 8,1% 

3,00 18,4%a 21,6%b 19,5% 

4,00 40,3%a 38,9%a 39,8% 

5,00 27,3%a 23,4%b 26,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho de suas 

atividades?  

 

Você pertence ao gênero 

Total Masculino Feminino 

Os conhecimentos testados nas 

provas são importantes para o 

desempenho de suas ativida-

des? 

1,00 4,9%a 5,9%a 5,3% 

2,00 5,8%a 7,1%a 6,2% 

3,00 16,1%a 16,7%a 16,3% 

4,00 36,7%a 38,1%a 37,1% 

5,00 36,5%a 32,2%b 35,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 



Anexo 04: Análise Questão 07 

319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 – Cruzamento de Tabelas – Questão 07 
 

Tabulações cruzadas – Q7 - O seu cargo exige certificação? 
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Tabulações cruzadas – Q7 - O seu cargo exige certificação? 
 

O seu cargo atual pode ser classificado como de nível: 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

O seu cargo atual pode ser 

classificado como de nível: 

Operacional 19,1%a 54,4%b 30,2% 

Assessoria 8,6%a 19,3%b 11,9% 

Consultoria 4,8%a 3,9%a 4,5% 

Gerencial médio 47,8%a 15,3%b 37,7% 

Gerencial alto 17,7%a 3,2%b 13,1% 

Outro. 2,0%a 3,9%b 2,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Na sua organização as certificações da Anbima são utilizadas para 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Na sua organização as certifi-

cações da Anbima são utiliza-

das para 

a 25,6%a 23,7%a 25,0% 

c 13,7%a 12,1%a 13,2% 

d 15,4%a 13,8%a 14,9% 

e 8,4%a 10,0%a 8,9% 

f 7,6%a 10,1%b 8,4% 

g 29,3%a 30,2%a 29,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você possui? 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Qual (is) a (s) certificação (ões) 

que você possui? 

a 51,2%a 61,3%b 54,4% 

b 27,3%a 24,0%b 26,3% 

c 21,5%a 14,7%b 19,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Indique a (s) razão (ões) pela (s) qual (is) você se certificou e/ou mantém a certificação? 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Indique a (s) razão (ões) pela 

(s) qual (is) você se certificou 

e/ou mantém a certificação? 

a 12,7%a 9,1%b 11,5% 

b 7,5%a 13,2%b 9,3% 

c 20,7%a 26,8%b 22,6% 

d 12,5%a 19,6%b 14,7% 

f 12,6%a 3,9%b 9,9% 

g 4,2%a 4,5%a 4,3% 

h 2,3%a 4,0%b 2,8% 

i 27,6%a 18,9%b 24,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Em relação às consequências da obtenção da certificação para a sua vida profissional, vo-

cê pode dizer que: 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Em relação às consequências 

da obtenção da certificação 

para a sua vida profissional, 

você pode dizer que: 

a 50,0%a 23,2%b 41,7% 

b 0,7%a 1,0%a 0,8% 

c 19,1%a 39,4%b 25,4% 

d 30,2%a 36,5%b 32,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Melhoria da qualidade do atendimento a clientes; 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Melhoria da qualidade do aten-

dimento a clientes; 

Não contribui 6,6%a 13,7%b 8,8% 

2 6,7%a 8,4%a 7,3% 

3 17,7%a 20,8%b 18,6% 

4 30,0%a 26,5%b 28,9% 

Contribui muito 39,0%a 30,6%b 36,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Redução do número de reclamações dos clientes; 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Redução do número de recla-

mações dos clientes; 

Não contribui 19,1%a 27,8%b 21,8% 

2 12,4%a 13,0%a 12,6% 

3 24,9%a 25,1%a 25,0% 

4 23,7%a 19,8%b 22,4% 

Contribui muito 20,0%a 14,3%b 18,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Aumento da segurança na prestação de orientações aos clientes; 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Aumento da segurança na pres-

tação de orientações aos clien-

tes; 

Não contribui 4,3%a 8,8%b 5,7% 

2 4,6%a 6,3%b 5,1% 

3 12,7%a 15,3%b 13,5% 

4 30,4%a 31,4%a 30,7% 

Contribui muito 48,0%a 38,3%b 45,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Reconhecimento do esforço do profissional; 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Reconhecimento do esforço do 

profissional; 

Não contribui 13,4%a 19,0%b 15,1% 

2 10,8%a 14,9%b 12,1% 

3 23,3%a 24,6%a 23,7% 

4 29,0%a 24,4%b 27,5% 

Contribui muito 23,6%a 17,2%b 21,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Transparência nos processos seletivos; 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Transparência nos processos 

seletivos; 

Não contribui 13,3%a 24,7%b 16,9% 

2 12,0%a 15,5%b 13,1% 

3 25,4%a 24,4%a 25,1% 

4 29,5%a 22,9%b 27,4% 

Contribui muito 19,8%a 12,6%b 17,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Aprimoramento e desenvolvimento profissional; 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Aprimoramento e desenvolvi-

mento profissional; 

Não contribui 4,3%a 8,9%b 5,8% 

2 7,3%a 8,0%a 7,5% 

3 17,4%a 21,3%b 18,7% 

4 37,3%a 33,5%b 36,1% 

Contribui muito 33,7%a 28,3%b 32,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Ascensão profissional baseada em competências comprovadas. 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Ascensão profissional baseada 

em competências comprovadas. 

Não contribui 9,0%a 16,5%b 11,3% 

2 10,0%a 12,3%b 10,8% 

3 21,1%a 24,5%b 22,2% 

4 31,8%a 28,0%b 30,6% 

Contribui muito 28,1%a 18,7%b 25,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Na sua vida profissional, após obter a certificação, a sua remuneração aumentou: 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Na sua vida profissional, após 

obter a certificação, a sua re-

muneração aumentou: 

a 47,3%a 73,3%b 55,4% 

b 24,6%a 14,7%b 21,5% 

c 12,3%a 5,0%b 10,0% 

d 6,6%a 2,5%b 5,3% 

e 2,6%a 1,0%b 2,1% 

f 2,4%a 1,4%b 2,1% 

g 4,3%a 2,1%b 3,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Na sua empresa, normalmente, os funcionários SEM certificação são promovidos: 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Na sua empresa, normalmente, 

os funcionários SEM certifica-

ção são promovidos: 

a 6,5%a 9,1%b 7,3% 

b 17,8%a 22,0%b 19,1% 

c 24,8%a 28,3%b 25,9% 

d 12,0%a 11,6%a 11,8% 

e 5,3%a 5,3%a 5,3% 

f 33,6%a 23,8%b 30,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Na sua empresa, normalmente, os funcionários COM certificação são promovidos: 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Na sua empresa, normalmente, 

os funcionários COM certifica-

ção são promovidos: 

a 15,4%a 12,8%b 14,6% 

b 38,9%a 35,8%a 38,0% 

c 29,0%a 28,7%a 28,9% 

d 7,9%a 10,3%b 8,6% 

e 2,2%a 3,2%a 2,5% 

f 6,6%a 9,3%b 7,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Qual é o grau de impacto da certificação sobre a sua imagem de profissional competente? 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Qual é o grau de impacto da 

certificação sobre a sua ima-

gem de profissional competen-

te? 

Extremamente impactante 11,8%a 5,5%b 9,8% 

Muito impactante 32,0%a 25,0%b 29,8% 

Moderadamente impactante 33,4%a 33,5%a 33,5% 

Pouco impactante 16,2%a 24,1%b 18,6% 

Nada impactante 6,6%a 12,0%b 8,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas nas áreas de investimentos das em-

presas do sistema financeiro brasileiro: 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Os conteúdos das provas estão 

relacionados às atividades de-

senvolvidas nas áreas de inves-

timentos das empresas do sis-

tema financeiro brasileiro: 

Sim, adequadamente 52,8%a 52,3%a 52,6% 

Sim, moderadamente 33,9%a 33,7%a 33,8% 

Sim, levemente 9,6%a 9,8%a 9,7% 

Sim, escassamente 2,4%a 3,1%a 2,6% 

Não 1,3%a 1,2%a 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade da sua organização? 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

As questões das provas retra-

tam situações práticas vincula-

das à realidade da sua organi-

zação? 

Sim, adequadamente 33,2%a 30,2%a 32,3% 

Sim, moderadamente 40,5%a 41,5%a 40,8% 

Sim, levemente 16,5%a 16,9%a 16,6% 

Sim, escassamente 6,6%a 6,3%a 6,5% 

Não 3,2%a 5,0%b 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das suas atividades? 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

As questões das provas retra-

tam situações práticas vincula-

das à realidade das suas ativi-

dades? 

Sim, adequadamente 27,9%a 19,7%b 25,4% 

Sim, moderadamente 40,8%a 37,5%b 39,8% 

Sim, levemente 19,4%a 20,6%a 19,8% 

Sim, escassamente 7,3%a 10,9%b 8,4% 

Não 4,5%a 11,3%b 6,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho de suas atividades? 

 

O seu cargo exige certificação? 

Total Sim Não 

Os conhecimentos testados nas 

provas são importantes para o 

desempenho de suas ativida-

des? 

Sim, adequadamente 37,8%a 26,1%b 34,2% 

Sim, moderadamente 37,7%a 37,6%a 37,7% 

Sim, levemente 15,4%a 18,8%b 16,4% 

Sim, escassamente 5,8%a 7,8%b 6,4% 

Não 3,3%a 9,8%b 5,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Tabulações cruzadas – Q14 - Qual (is) a (s) certificação (ões) que você possui? 
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Tabulações cruzadas – Q14 - Qual (is) a (s) certificação (ões) que você possui? 
 

 

O seu cargo exige certificação?  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você pos-

sui? 

Total a b c 

O seu cargo exige certificação? Sim 64,8%a 71,5%b 76,3%c 68,8% 

Não 35,2%a 28,5%b 23,7%c 31,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

O seu cargo atual pode ser classificado como de nível:  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você pos-

sui? 

Total a b c 

O seu cargo atual pode 

ser classificado como 

de nível: 

Operacional 37,8%a 22,8%b 18,7%c 30,2% 

Assessoria 11,7%a 11,9%a 12,7%a 11,9% 

Consultoria 3,2%a 7,4%b 4,2%a 4,5% 

Gerencial médio 36,4%a 35,0%a 44,8%b 37,7% 

Gerencial alto 8,0%a 20,2%b 18,1%b 13,1% 

Outro. 2,9%a 2,7%a, b 1,4%b 2,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

Na sua organização as certificações da Anbima são utilizadas para  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Total a b c 

Na sua organização as certifi-

cações da Anbima são utiliza-

das para 

a 22,7%a 22,7%a 34,5%b 25,0% 

c 13,8%a 12,5%a 12,6%a 13,2% 

d 16,7%a 16,0%a 8,5%b 14,9% 

e 8,9%a 9,9%a 7,7%a 8,9% 

f 8,0%a 8,1%a 9,7%a 8,4% 

g 29,9%a 30,8%a 27,0%a 29,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Indique a (s) razão (ões) pela (s) qual (is) você se certificou e/ou mantém a certificação?  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você pos-

sui? 

Total a b c 

Indique a (s) razão (ões) pela 

(s) qual (is) você se certificou 

e/ou mantém a certificação? 

a 9,7%a 12,4%b 15,5%c 11,5% 

b 10,1%a 8,9%a, b 7,4%b 9,3% 

c 21,9%a 19,6%a 28,7%b 22,6% 

d 16,3%a 14,2%a, b 11,2%b 14,7% 

f 9,2%a 11,0%a 10,1%a 9,9% 

g 4,8%a 4,5%a 2,6%b 4,3% 

h 2,9%a, b 3,6%b 1,7%a 2,8% 

i 25,2%a 25,8%a 22,8%a 24,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

Em relação às consequências da obtenção da certificação para a sua vida profissional, você pode dizer 

que:  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Total a b c 

Em relação às consequências 

da obtenção da certificação 

para a sua vida profissional, 

você pode dizer que: 

a 39,8%a 40,4%a 48,6%b 41,7% 

b 0,7%a 0,7%a 1,0%a 0,8% 

c 26,9%a 25,4%a 21,4%b 25,4% 

d 32,6%a, b 33,5%b 29,0%a 32,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

Melhoria da qualidade do atendimento a clientes;  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Total a b c 

Melhoria da qualidade do 

atendimento a clientes; 

Não contribui 9,6%a 8,7%a, b 6,7%b 8,8% 

2 8,0%a 6,4%a 6,5%a 7,3% 

3 19,5%a 19,1%a 15,5%b 18,6% 

4 29,6%a 27,7%a 28,4%a 28,9% 

Contribui 

muito 
33,3%a 38,1%b 42,8%c 36,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Redução do número de reclamações dos clientes;  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Total a b c 

Redução do número 

de reclamações dos 

clientes; 

Não contribui 22,6%a 21,3%a 20,0%a 21,8% 

2 13,1%a 11,8%a 12,2%a 12,6% 

3 24,2%a 25,6%a 26,4%a 25,0% 

4 23,1%a 22,2%a 20,8%a 22,4% 

Contribui muito 17,0%a 19,0%a, b 20,6%b 18,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Aumento da segurança na prestação de orientações aos clientes;  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Total a b c 

Aumento da segu-

rança na prestação 

de orientações aos 

clientes; 

Não contribui 6,0%a 5,8%a 4,6%a 5,7% 

2 5,8%a 4,4%a 4,2%a 5,1% 

3 14,0%a 14,4%a 11,1%b 13,5% 

4 32,1%a 30,0%a, b 27,8%b 30,7% 

Contribui muito 42,2%a 45,3%a 52,3%b 45,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

Reconhecimento do esforço do profissional;  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Total a b c 

Reconhecimento do 

esforço do profissio-

nal; 

Não contribui 16,2%a 12,9%b 14,9%a, b 15,1% 

2 12,6%a 11,7%a 11,2%a 12,1% 

3 24,3%a 24,7%a 20,8%b 23,7% 

4 26,8%a 28,7%a 28,2%a 27,5% 

Contribui muito 20,1%a 22,0%a, b 25,0%b 21,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

Transparência nos processos seletivos;  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Total a b c 

Transparência nos 

processos seleti-

vos; 

Não contribui 17,6%a 15,2%a 17,0%a 16,9% 

2 13,7%a 12,3%a 12,4%a 13,1% 

3 25,4%a 25,6%a 23,5%a 25,1% 

4 27,3%a 29,0%a 25,7%a 27,4% 

Contribui muito 15,9%a 17,9%a, b 21,4%b 17,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 



Anexo 06: Matriz de Correlações – Questões 22 e 23 

332 

 

 

Aprimoramento e desenvolvimento profissional;  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Total a b c 

Aprimoramento e 

desenvolvimento 

profissional; 

Não contribui 5,8%a 5,9%a 5,5%a 5,8% 

2 8,2%a 7,6%a, b 5,6%b 7,5% 

3 20,4%a 16,9%b 16,1%b 18,7% 

4 36,0%a 37,9%a 34,1%a 36,1% 

Contribui muito 29,7%a 31,7%a 38,7%b 32,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

Ascensão profissional baseada em competências comprovadas.  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você 

possui? 

Total a b c 

Ascensão profis-

sional baseada 

em competências 

comprovadas. 

Não contribui 11,7%a 10,0%a 12,0%a 11,3% 

2 11,0%a, b 11,7%b 8,6%a 10,8% 

3 22,9%a 22,1%a 20,4%a 22,2% 

4 30,6%a 31,4%a 29,5%a 30,6% 

Contribui muito 23,8%a 24,7%a 29,5%b 25,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

Na sua vida profissional, após obter a certificação, a sua remuneração aumentou:  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você possui? 

Total a b c 

Na sua vida profissio-

nal, após obter a certi-

ficação, a sua remune-

ração aumentou: 

a 57,1%a 55,3%a, b 50,8%b 55,4% 

b 23,3%a 19,7%b 18,8%b 21,5% 

c 10,0%a 9,6%a 10,7%a 10,0% 

d 4,1%a 6,8%b 6,4%b 5,3% 

e 1,9%a 1,5%a 3,3%b 2,1% 

f 1,4%a 2,2%a 3,8%b 2,1% 

g 2,0%a 4,9%b 6,2%b 3,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Na sua empresa, normalmente, os funcionários SEM certificação são promovidos:  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você possui? 

Total a b c 

Na sua empresa, nor-

malmente, os funcio-

nários SEM certifica-

ção são promovidos: 

a 8,0%a 6,0%b 7,2%a, b 7,3% 

b 20,5%a 18,3%a, b 16,4%b 19,1% 

c 25,3%a 27,4%a 25,4%a 25,9% 

d 10,8%a 13,2%b 13,0%a, b 11,8% 

e 5,0%a 6,1%a 5,2%a 5,3% 

f 30,4%a 29,0%a 32,9%a 30,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

Na sua empresa, normalmente, os funcionários COM certificação são promovidos:  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que você possui? 

Total a b c 

Na sua empresa, nor-

malmente, os funcio-

nários COM certifica-

ção são promovidos: 

a 17,6%a 11,0%b 11,0%b 14,6% 

b 38,1%a, b 35,9%b 40,4%a 38,0% 

c 26,1%a 32,9%b 31,4%b 28,9% 

d 8,2%a 9,8%a 8,3%a 8,6% 

e 2,4%a 2,9%a 2,1%a 2,5% 

f 7,7%a 7,4%a 6,8%a 7,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

Qual é o grau de impacto da certificação sobre a sua imagem de profissional competente?  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que 

você possui? 

Total a b c 

Qual é o grau de 

impacto da certi-

ficação sobre a 

sua imagem de 

profissional 

competente? 

Extremamente impactante 9,2%a 8,8%a 12,9%b 9,8% 

Muito impactante 28,2%a 30,0%a, b 33,9%b 29,8% 

Moderadamente impactante 34,3%a 34,1%a, b 30,2%b 33,5% 

Pouco impactante 19,5%a 18,9%a, b 16,0%b 18,6% 

Nada impactante 8,8%a 8,2%a 7,0%a 8,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas nas áreas de investimentos 

das empresas do sistema financeiro brasileiro:  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que 

você possui? 

Total a b c 

Os conteúdos das 

provas estão re-

lacionados às 

atividades desen-

volvidas nas á-

reas de investi-

mentos das em-

presas do sistema 

financeiro brasi-

leiro: 

Sim, adequadamente 52,5%a 53,2%a 52,3%a 52,6% 

Sim, moderadamente 33,6%a 33,5%a 34,9%a 33,8% 

Sim, levemente 10,1%a 9,3%a 9,0%a 9,7% 

Sim, escassamente 2,3%a 3,0%a 2,8%a 2,6% 

Não 

1,5%a 1,0%a 1,0%a 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade da sua organização?  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que 

você possui? 

Total a b c 

As questões das pro-

vas retratam situa-

ções práticas vincu-

ladas à realidade da 

sua organização? 

Sim, adequadamente 31,3%a 33,9%a 32,7%a 32,3% 

Sim, moderadamente 40,8%a 41,1%a 40,6%a 40,8% 

Sim, levemente 17,2%a 15,4%a 16,8%a 16,6% 

Sim, escassamente 6,8%a 5,6%a 6,9%a 6,5% 

Não 4,0%a 4,0%a 3,1%a 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

 

As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das suas atividades?  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que 

você possui? 

Total a b c 

As questões das 

provas retratam 

situações práticas 

vinculadas à reali-

dade das suas ati-

vidades? 

Sim, adequadamente 24,1%a 27,3%b 26,5%a, b 25,4% 

Sim, moderadamente 40,0%a 39,3%a 40,0%a 39,8% 

Sim, levemente 20,0%a 19,0%a 20,1%a 19,8% 

Sim, escassamente 8,8%a 8,1%a 8,0%a 8,4% 

Não 7,1%a 6,4%a 5,5%a 6,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 
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Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho de suas atividades?  

 

Qual (is) a (s) certificação (ões) que 

você possui? 

Total a b c 

Os conhecimentos 

testados nas provas 

são importantes 

para o desempenho 

de suas atividades? 

Sim, adequadamente 32,1%a 35,6%b 38,0%b 34,2% 

Sim, moderadamente 39,1%a 35,8%a 36,0%a 37,7% 

Sim, levemente 16,9%a 15,9%a 15,9%a 16,4% 

Sim, escassamente 6,1%a, b 7,9%b 5,4%a 6,4% 

Não 5,8%a 4,7%a 4,7%a 5,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cada letra de subscrito indica um subconjunto de “Você pertence ao gênero” categorias cujas proporções da 

coluna não se diferem significativamente umas das outras no nível 0,05. 

 

  



Anexo 06: Matriz de Correlações – Questões 22 e 23 

336 

 

 

 

 

 



Anexo 06: Matriz de Correlações – Questões 22 e 23 

337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06 – Análise Fatorial – Questões 22 e 23 
 

Matriz de Correlações 

 

 

 

 

  



Anexo 06: Matriz de Correlações – Questões 22 e 23 

338 

 

 

 

 

 



Anexo 06: Matriz de Correlações – Questões 22 e 23 

339 

 

Matriz de correlações 

 

Melhoria da 

qualidade do 

atendimento 

a clientes; 

Redução do 

número de 

reclamações 

dos clientes; 

Aumento da 

segurança na 

prestação de 

orientações 

aos clientes; 

Reconheci-

mento do 

esforço do 

profissional; 

Transparên-

cia nos pro-

cessos seleti-

vos; 

Aprimora-

mento e de-

senvolvimen-

to profissio-

nal; 

Ascensão 

profissional 

baseada em 

competências 

comprova-

das. 

Correlação 

Melhoria da qualidade do 

atendimento a clientes; 
1,000 ,674 ,791 ,510 ,486 ,664 ,495 

Redução do número de 

reclamações dos clientes; 
,674 1,000 ,590 ,472 ,484 ,500 ,432 

Aumento da segurança 

na prestação de orienta-

ções aos clientes; 

,791 ,590 1,000 ,479 ,461 ,658 ,491 

Reconhecimento do es-

forço do profissional; 
,510 ,472 ,479 1,000 ,729 ,657 ,700 

Transparência nos pro-

cessos seletivos; 
,486 ,484 ,461 ,729 1,000 ,616 ,685 

Aprimoramento e desen-

volvimento profissional; 
,664 ,500 ,658 ,657 ,616 1,000 ,679 

Ascensão profissional 

baseada em competên-

cias comprovadas. 

,495 ,432 ,491 ,700 ,685 ,679 1,000 

         

Significância 

(unilateral) 

Melhoria da qualidade do 

atendimento a clientes; 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Matriz de correlações 

 

Melhoria da 

qualidade do 

atendimento 

a clientes; 

Redução do 

número de 

reclamações 

dos clientes; 

Aumento da 

segurança na 

prestação de 

orientações 

aos clientes; 

Reconheci-

mento do 

esforço do 

profissional; 

Transparên-

cia nos pro-

cessos seleti-

vos; 

Aprimora-

mento e de-

senvolvimen-

to profissio-

nal; 

Ascensão 

profissional 

baseada em 

competências 

comprova-

das. 

Redução do número de 

reclamações dos clientes; 
,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Aumento da segurança 

na prestação de orienta-

ções aos clientes; 

,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Reconhecimento do es-

forço do profissional; 
,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Transparência nos pro-

cessos seletivos; 
,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Aprimoramento e desen-

volvimento profissional; 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Ascensão profissional 

baseada em competên-

cias comprovadas. 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

 



Anexo 07: Matriz de Correlações – Questões 28 a 31 

341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 07 – Análise Fatorial – Questões 28 a 31 
 

Matriz de Correlações 
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Tabela: Análise das Provas de Certificação - Matriz de correlações 

 

Matriz de correlações 

  

Os conteúdos das provas estão 

relacionados às atividades de-

senvolvidas nas áreas de inves-

timentos das empresas do siste-

ma financeiro brasileiro: 

As questões das provas 

retratam situações práticas 

vinculadas à realidade da 

sua organização? 

As questões das provas 

retratam situações práticas 

vinculadas à realidade das 

suas atividades? 

Os conhecimentos testados 

nas provas são importantes 

para o desempenho de suas 

atividades? 

C
o

rr
el

a
çã

o
 

Os conteúdos das provas estão 

relacionados às atividades desen-

volvidas nas áreas de investimen-

tos das empresas do sistema fi-

nanceiro brasileiro: 

1,000 ,644 ,557 ,551 

As questões das provas retratam 

situações práticas vinculadas à 

realidade da sua organização? 

,644 1,000 ,758 ,636 

As questões das provas retratam 

situações práticas vinculadas à 

realidade das suas atividades? 

,557 ,758 1,000 ,778 

Os conhecimentos testados nas 

provas são importantes para o 

desempenho de suas atividades? 
,551 ,636 ,778 1,000 

S
i

g
n if
i

câ n
c ia
 

(u n
i-

la
-

te ra l)
 Os conteúdos das provas estão 

relacionados às atividades desen-  
0,000 0,000 0,000 
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Matriz de correlações 

  

Os conteúdos das provas estão 

relacionados às atividades de-

senvolvidas nas áreas de inves-

timentos das empresas do siste-

ma financeiro brasileiro: 

As questões das provas 

retratam situações práticas 

vinculadas à realidade da 

sua organização? 

As questões das provas 

retratam situações práticas 

vinculadas à realidade das 

suas atividades? 

Os conhecimentos testados 

nas provas são importantes 

para o desempenho de suas 

atividades? 

volvidas nas áreas de investimen-

tos das empresas do sistema fi-

nanceiro brasileiro: 

As questões das provas retratam 

situações práticas vinculadas à 

realidade da sua organização? 

0,000 
 

0,000 0,000 

As questões das provas retratam 

situações práticas vinculadas à 

realidade das suas atividades? 

0,000 0,000 
 

0,000 

Os conhecimentos testados nas 

provas são importantes para o 

desempenho de suas atividades? 

0,000 0,000 0,000 
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Médias - O seu cargo exige certificação? 

 

Relatório 

O seu cargo exige certifica-

ção? 
A B C D E F G H I J K L 

Sim 

Média 3,88 3,13 4,13 3,38 3,30 3,89 3,60 3,26 4,34 3,94 3,80 4,01 

Desvio Pa-

drão 
1,190 1,381 1,076 1,314 1,284 1,087 1,241 1,072 ,849 1,024 1,064 1,030 

Não 

Média 3,52 2,80 3,84 3,06 2,83 3,64 3,20 2,88 4,33 3,85 3,43 3,62 

Desvio Pa-

drão 
1,362 1,405 1,245 1,355 1,359 1,221 1,331 1,083 ,861 1,076 1,240 1,225 

Total 

Média 3,77 3,03 4,04 3,28 3,16 3,81 3,47 3,14 4,34 3,91 3,69 3,89 

Desvio Pa-

drão 
1,257 1,397 1,139 1,336 1,325 1,136 1,283 1,090 ,852 1,041 1,135 1,109 

 

Legenda 
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A. Melhoria da qualidade do atendimento a clientes; 

B. Redução do número de reclamações dos clientes; 

C. Aumento da segurança na prestação de orientações aos clientes; 

D. Reconhecimento do esforço do profissional; 

E. Transparência nos processos seletivos; 

F. Aprimoramento e desenvolvimento profissional; 

G. Ascensão profissional baseada em competências comprovadas. 

H. Qual é o grau de impacto da certificação sobre a sua imagem de profissional competente? 

I. Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas nas áreas de investimentos das empresas do sistema financeiro brasileiro: 

J. As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade da sua organização? 

K. As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das suas atividades? 

L. Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho de suas atividades? 
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Médias - Você pertence ao gênero 

 

Relatório 

Você pertence ao gênero A B C D E F G H I J K L 

Masculino 

Média 3,77 3,10 4,03 3,28 3,18 3,80 3,46 3,12 4,35 3,94 3,75 3,94 

Desvio 

Padrão 
1,266 1,385 1,142 1,332 1,319 1,142 1,292 1,104 0,859 1,044 1,123 1,095 

Feminino 

Média 3,73 2,88 4,03 3,30 3,11 3,84 3,48 3,19 4,33 3,89 3,62 3,84 

Desvio 

Padrão 
1,276 1,418 1,169 1,350 1,344 1,132 1,282 1,057 0,859 1,042 1,147 1,130 

Total 

Média 3,76 3,03 4,04 3,29 3,16 3,82 3,48 3,15 4,34 3,92 3,71 3,91 

Desvio 

Padrão 
1,269 1,400 1,151 1,338 1,328 1,139 1,289 1,089 0,859 1,044 1,133 1,108 

Legenda 
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A. Melhoria da qualidade do atendimento a clientes; 

B. Redução do número de reclamações dos clientes; 

C. Aumento da segurança na prestação de orientações aos clientes; 

D. Reconhecimento do esforço do profissional; 

E. Transparência nos processos seletivos; 

F. Aprimoramento e desenvolvimento profissional; 

G. Ascensão profissional baseada em competências comprovadas. 

H. Qual é o grau de impacto da certificação sobre a sua imagem de profissional competente? 

I. Os conteúdos das provas estão relacionados às atividades desenvolvidas nas áreas de investimentos das empresas do sistema financeiro brasileiro: 

J. As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade da sua organização? 

K. As questões das provas retratam situações práticas vinculadas à realidade das suas atividades? 

L. Os conhecimentos testados nas provas são importantes para o desempenho de suas atividades? 

 

 


