Testemunho sobre o ACI Dealing Certificate
No início de Junho de 2014, obtive a aprovação no exame do ACI
Dealing Certificate, uma das certificações atribuídas pela ACI –
The Financial Markets Association. Os conteúdos desta certificação
incidem sobre o mercado monetário, o mercado cambial (spot e
forward), os metais preciosos, os derivados de taxa de juro e de
taxa de câmbio, a gestão de tesouraria, a gestão de riscos, e
Basileia III. Além destes conteúdos, uma parte importante do
exame aborda o Model Code, o código de conduta seguido pelos
dealers a nível mundial. Por ser associado da ACI Portugal e ter
sido aprovado na primeira tentativa, o custo do exame foi-me
devolvido na íntegra pela Associação.
O que me motivou a obter o ACI Dealing Certificate foi a vontade
de consolidar conhecimentos técnicos e de alcançar uma
certificação
reconhecida
globalmente.
Actualmente,
as
certificações da ACI são valorizadas por várias instituições
financeiras, quer na Europa, quer em países emergentes, como a
África do Sul e Singapura. No banco de investimento suíço UBS,
por exemplo, os novos colaboradores de Operações e de Dealing
são encaminhados para o respectivo exame da ACI. Na Holanda, o
regulador exige a certificação da ACI para poder trabalhar no
departamento de tesouraria dos bancos.
Preparei-me para o exame lendo os livros recomendados e
consultando os materiais partilhados na plataforma de e-learning
criada pela ACI, em parceria com a Frankfurt School of Finance &
Management. Testei o que ia aprendendo através dos exames-tipo
disponibilizados no site internacional da ACI. Para quem reviu
todos os conceitos e cálculos, o exame não é difícil.
O facto de o ACI Dealing Certificate ser a única certificação
profissional dedicada exclusivamente ao forex e à tesouraria
reforça o seu prestígio. Aconselho esta certificação a qualquer
pessoa que trabalhe ou queira trabalhar em forex, mercado
monetário, tesouraria, derivados ou Compliance.
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