
 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE AS DIFERENÇAS ENTRE O WPiAM E O GFMAM 

 

World Partners in Asset Management (WPiAM)  

Fundado originalmente em 2014 para a criação do exame CAMA, o WPiAM é agora uma organização 

sem fins lucrativos, registrada na Austrália. Os membros atuais são provenientes dos membros 

existentes do GFMAM, mas no futuro, poderão incluir outras organizações que atendam aos critérios 

de seleção do WPiAM. 

O WPiAM opera com um Conselho de Administração composto por cinco diretores eleitos dentre 

os membros e uma empresa de administração, com a finalidade de difundir o exame CAMA, promover 

o Esquema de Certificação Global (Global Certification Scheme) e assumir as funções administrativas 

associadas. 

Visão: 

Fornecimento de credenciais de gestão de ativos reconhecidas mundialmente. 

Missão: 

Criado no final de 2014, o WPiAM é um programa de parceria global de associações profissionais 

nacionais sem fins lucrativos que trabalham em conjunto para permitir que indivíduos e organizações 

desenvolvam, avaliem e reconheçam competências de gestão de ativos. 

Objetivos 

• Manter um banco de dados de perguntas e respostas adequadas para certificar auditores e 

avaliadores no conhecimento e compreensão mínimos exigidos da gestão de ativos, conforme 

as normas ISO55001. 

• Ser um certificador global de pessoal no mercado; e 

• Demonstrar valores de integridade, colaboração e responsabilidade perante o público. 

 

Global Forum on Maintenance & Asset Management (GFMAM) 

Fundado originalmente em maio de 2010 na Suíça, o GFMAM é uma organização sem fins lucrativos. 

Foi reincorporado como corporação sem fins lucrativos sob as leis do Canadá em outubro de 2017. 

Todos os membros do GFMAM são organizações sem fins lucrativos, controladas por todos os seus 

membros e legalmente constituídas dentro de suas respectivas regiões de operação. Eles têm um 

número significativo de membros de seus respectivos setores e compartilham os mesmos valores e 

objetivos que o GFMAM. 

Visão: 

Ser uma comunidade mundial, oferecendo liderança para as comunidades de manutenção e gestão de 

ativos. 

Missão: 

Promover e desenvolver as profissões de manutenção e gestão de ativos, colaborando no 

conhecimento, nas normas e nas práticas. 

Objetivos: 

• Reunir, promover e fortalecer a comunidade mundial de manutenção e gestão de ativos. 

• Apoiar a criação e o desenvolvimento de associações ou instituições cujos objetivos estejam 

focalizados na manutenção e/ou gestão de ativos. 

• Facilitar o intercâmbio e alinhamento de conhecimentos e práticas de manutenção e gestão 

de ativos. 

• Aumentar a credibilidade das organizações membros, elevando o perfil do Fórum Global. 

----------------------------------------------------------------------- 

Embora operando em um ambiente sem fins lucrativos para a melhoria da gestão de ativos em nível 

internacional, as duas organizações têm objetivos bem distintos. As organizações membros do 

GFMAM podem optar por fazer parte do WPiAM se este atender às suas necessidades. Os membros 



 

 

do WPiAM, embora tenham que cumprir critérios semelhantes, não são obrigados a ser membros do 

GFMAM. 

----FIM---- 


