A certificação CAMA (Certified Asset Management Assessor- Assessor/Avaliador de Gestão de
Ativos Certificado) credencia que um indivíduo possui conhecimento e compreensão de gestão
de ativos, em nível global.
A Certificação é obtida através da aprovação em um exame de múltipla escolha, baseado na
Especificação de competência de Auditor/Avaliador desenvolvido pelo GFMAM (ISBN978 0
9871799 3 7 GFMAM_ISO55001).
O GFMAM é o Fórum Global de Manutenção e Gestão de Ativos, cujos detalhes podemser
encontrados em www.gfmam.org.
O WPiAM (World Partners in Asset Management) que desenvolve, mantém e administrao
exame .
Sobre o WPiAM - Parceiros Globais em Gestão de Ativos
O WPiAM é uma entidade jurídica diferente, pertencente aos seguintes acionistas (com
partes iguais):
AMCouncil – Austrália – Conselho Australiano em Gestão de Ativos;
SMRP – Estados Unidos – Sociedade de Profissionais de Manutenção eConfiabilidade.
PEMAC – Canada – Associação de Mantenedores de Plantas do Canadá.
ABRAMAN – Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos.
A parceria foi estabelecida no final de 2014, entre associações nacionais sem fins lucrativos de
profissionais de Manutenção e Gestão de Ativos, que trabalham em conjunto para permitir
que indivíduos e organizações desenvolvam, avaliem e reconheçam competências em Gestão
de Ativos, em benefício de seus membros e da comunidade global de Gestão de Ativos.
Os três objetivos principais do WPiAM são:

• Manter um banco de dados de perguntas e respostas adequados para a
certificação dos auditores/avaliadores da norma ABNT NBR ISO 55001, com
conhecimento e compreensão mínimos necessários em Gestão de Ativos;
• Ser um certificador de pessoal no mercado global; e
• Demonstrar os valores integridade, colaboração e dever com o público.

A certificação é conduzida de acordo com a norma ABNT NBR ISO 17024, e está em
conformidade com:



A Especificação de Competência para Auditor/Avaliador de Sistema de Gestão de
Ativos ISO 55001, elaborado pelo GFMAM, Primeira Edição, versão 2, Versão em Inglês
ABNT NBR ISO 17024 17021 Parte 5, Avaliação da conformidade - Requisitos aplicáveis
aos organismos de auditoria e de certificação dos sistemas de gestão - Parte 5:
Requisitos de competência para a certificação dos sistemas de gestão de ativos

Como é obtida a certificação CAMA?
O Certificado CAMA é obtido através da realização com êxito um exame online supervisionado
e de um perfil profissional adequado. O exame é sem consulta, com duas horas de duração,
contendo 110 questões múltiplas escolhas. A língua do exame é o inglês. A versão completa
em português está em preparação. A terminologia usada segue as convenções da ISO.
Qual é o perfil profissional?
O perfil profissional é usado para demonstrar conformidade com os Requisitos de competência
para auditoria e certificação de sistemas de gerenciamento de ativos segundo a ISO 17021-5.
Isso exige que os auditores/avaliadores tenham experiência em certos tipos de indústria e
classes de ativos, razão pela qual essa certificação requer um perfil profissional.
Quais são os pré-requisitos para a certificação?
Os candidatos devem:
 Ter um mínimo de 5 anos de experiência em Gestão de Ativos;
 Apresentar um currículo vitae; e
 Atender o perfil profissional. Esse perfil é usado para demonstrar conformidade com a
ISO 17021-5 "Requisitos de competência para auditoria e certificação de sistemas de
gerenciamento de ativos", que exige que os auditores tenham experiência em
certos tipos de indústria e classes de ativos.
 Ter conhecimentos práticos nas normas ISO 5500X; e
 Compreender a Especificação de Competência para um Auditor/Avaliador de
Sistemade Gestão de Ativos descrito pela ISO 55001, segundo o GFMAM.
Os candidatos não são obrigados a concluir qualquer curso específico outreinamento antes
do exame.

Por quanto tempo a certificação é válida?
O certificado é válido por três anos. As pessoas Certificadas podem renovar sua certificação
através de pontos obtidos durante o período de três anos. Se um candidato não tiver atingido a
pontuação adequada, eles devem passar no exame novamente para ser certificado.
Benefícios da Certificação
Para os indivíduos, a obtenção do CAMA (Certified Asset Management Assessor) demonstra
conhecimento e compreensão em Gestão de Ativos em nível global.
As organizações são capazes de determinar a competência e a experiência do profissional, seja
ele parte de uma equipe de auditoria ou auxiliando a implementar e avaliar sistemas de Gestão
de Ativos. A certificação CAMA também atende aos requisitos do Esquema Conjunto de
Sistemas de Gestão de Ativos da Austrália e da Nova Zelândia: "Requisitos para os órgãos que
fazem auditoria e certificação de Sistemas de Gestão de Ativos", de abril de 2015.
Condições da Certificação
A certificação é válida por 3 anos a partir da data de emissão. É mantida através do respeito ao
Código de ética do WPiAM, e através da demonstração da continuidade do desenvolvimento
profissional relevante.
Investimentos em 2016/17
Para não associados da Abraman ou de associações membras do WPiAM:Certificação:
US$ 450
Recertificação: US$ 210
Para associados da Abraman ou de associação membras do WPiAM:
Certificação: US$ 300
Recertificação: US$ 150
Processo para Certificação
Para iniciar a sua certificação:
1. Registre-se como usuário e crie uma conta no site do WpiAM em
https://leishman.eventsair.com/MemberPortal/wpiam/member-portal/Membership
2. Crie seu Perfil Profissional – clique em Create New Profile. Um guia para como preencher o
perfil se encontra so site do WpiAM.
3. Submeter seu perfil profissional e concordar com o Código de Ética. Seu perfil será
avaliado e mudanças podem ser requeridas.

4. Inscrever-se no site do Exame CAMA em:
https://www.wpiam.com/getcertified/register
Ou apresentar certificado de exame equivalente ao CAMA como, por exemplo, o Certificado do
IAM. Mais informação em info@wpiam.com
5. Pagar a taxa correspondente.

6. Inscrever-se para o Exame em local disponível.
7. Participar e passar no exame.
8. Receber seu certificado.
Mais informações
Por favor consulte https://www.wpiam.com/

