


» IAEE 

MISSÃO 
 
A IAEE, instituição mundial líder no setor de feiras e 
eventos, promove e valoriza a aproximação entre os 
profissionais da indústria, através da Organização de 
Eventos como Road Shows, Congressos e Feiras. 
 
A IAEE é o principal recurso para todos os profissionais que 
planeiam, produzem e fornecem serviços para a indústria 
de feiras e eventos. 



» História do Programa de Certificação 
    Exhibition   Management - CEM 

• Criado em 1975. 
• Dirigido para profissionais da indústria de feiras e eventos 
• Certificação profissional de excelência reconhecido 

internacionalmente 
 
Atualmente 
•  Mais de 2600 certificados pelo CEMs no mundo. 
 
• Mais de 700 candidatos CEM inscritos no mundo em 

programas de treinamento em todo o mundo. 
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O Programa de Certificação CEM é uma designação 
mundial oferecida em: 
  

Bahrain0 Coreia Arábia Saudita Tailândia 

Brasil Kuwait Singapura Emirados 
Árabes Unidos Brunei Laos Espanha 

Camboja Malásia Taiwan Estados Unidos 

Canadá México Filipinas Vietname 

China Birmânia Portugal Índia 

Dubai Omã Catar Indonésia 

Timor Leste       

» Rede Mundial do Programa de Certificação 
CEM 



» Cerimônia Anual CEM 



» Programa de Aprendizagem & Certificação  
    CEM 

 
• Estabelece uma marca pessoal de excelência. 
 
• Eleva qualificações profissionais. 

 
• Marca de qualidade representativa do sucesso profissional. 

 
• Título profissional reconhecido internacionalmente.   

 
• Aprendizagem Sistemática. 
 
• Educação relevante e prática em gestão de feiras e eventos. 

 
• Contato com uma rede mundial de profissionais. 
 

 



Módulos CEM 

Gestão e Organização de 
Conferências e Reuniões 

Marketing de Feiras e Eventos 

Gestão de Operações em Feiras e 
Eventos 

Comercialização de Feiras e 
Eventos 

Organização e Gerenciamento de 
Feiras Eventos de Público B2C 

Módulos CEM 

Gestão Financeira, Orçamentos e 
Contratos 

Desenvolvimento de Plantas e 
Layouts 

Seleção de Fornecedores de 
Serviços 

Planejamento e Gestão 
Estratégica 

 
» Currículo do Programa de Certificação em    
    Exhibition Management CEM 



» Como iniciar o Programa de Certificação   
    CEM 
 • Não há processo de ingresso formal 

 
• Formação Presencial 

 
• A data de início é a data em que o candidato já é avaliado em seu primeiro 

exame CEM 
 

• Os candidatos têm três (3) anos para completar os nove (9) Módulos do 
Programa e realizar os respetivos exames 

 
• Os candidatos podem frequentar os cursos em qualquer ordem dos 

módulos oferecidos no programa 
 

• A re-certificação é requerida a cada três anos após receber o certificado 
CEM inicial 



CEM Brasil 

• Começou em 2013 

• 62 Profissionais com a 
Certificação CEM 

• 35 Profissionais atualmente 
inscritos no programa 

 

» CEM Brasil 

Parceiros Estratégicos 



Willians Agnoletto Lopes, CEM 
Gerente Comercial, GL Events – São Paulo Expo 
“O CEM traz em sua essência uma combinação única de 
conceitos e práticas altamente estruturados e proporciona a 
integração de profissionais de diversos segmentos para rica 
troca de experiências, insights e discussões. Recomendo para 
todos aqueles que buscam conteúdo de referência, pensam e 
criam soluções para Eventos de Sucesso!” 

» Testemunhos CEM 



» Testemunhos CEM 

Giordana Pompeo Madeira, CEM 
Diretora Jurídica, FCEM – Feiras e Congressos 
"Participar da certificação CEM, desde a realização do 
primeiro módulo, me possibilitou conhecer as melhores 
ferramentas de gestão para a indústria de feiras. Através 
dos conceitos e teorias apresentados, consegui aplicar na 
minha empresa novos processos internos que permitem 
avaliar e controlar os resultados com mais eficiência. 
Certamente, é um curso importante que capacita e qualifica 
os profissionais do setor para competir no mercado nacional 
e internacional." 



Sergio Junqueira Arantes, CEM 
Jornalista, Eventos Expo Editora 
 “Com a chegada do CEM, o Brasil se integra à comunidade 
internacional de profissionais certificados. O conhecimento 
adquirido durante nove dias e ser reconhecido 
internacionalmente, fazem a diferença. Valeu”. 

» Testemunhos CEM 



» Testemunhos CEM 

Sandra Keese, CEM 
APS Feiras & Eventos 
“Participar do CEM significou uma oportunidade única 
de troca de experiência entre os participantes e me 
atualizou diante de normas internacionais. Acredito que 
esta certificação está levando não só a mim como a 
minha empresa a um outro patamar de excelência, em 
que as normas e padronizações contribuem para o 
crescimento, cooperação e entendimento do mercado 
como um todo para que todos ganhem, principalmente 
o cliente final.” 



Thadeu Chaluapka, CEM 
Gerente de Infraestrutura, Beauty Fair 

“A certificação CEM é fundamental no País, além de normatizar 

mundialmente este setor, traz exemplos de sucesso para nossa 

realidade. A troca de experiências é muito Nobre, pois a cada 

módulo se reuni um time seleto com experiências em eventos e 

este network tem um valor inestimável para nós.” 
 

» Testemunhos CEM 
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•“Recomendo o CEM 
porque ter uma 
certificação é 
imprescindível  para 
quem quer crescer, se 
desenvolver e dar 
solução moderna e 
inovadora ao seu 
cliente. “ 
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•“Recomendo o CEM 
pela integração 
internacional desses 
importantes 
profissionais que são 
responsáveis pela 
promoção comercial 
dos PIB´s dos seus 
países.” 
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•“Recomendo o CEM 
porque para a ABEOC 
Brasil, quanto mais 
entidades estiverem 
trabalhando com 
certificação, seja de 
profissionais ou 
empresas, mais o setor 
se qualifica e mais o 
mercado melhora. A 
ABEOC Brasil enaltece 
o papel do CEM neste 
cenário.”     

» Os Principais Players do setor recomendam 



» Porquê o CEM no Brasil? 

• Aumenta o conhecimento sobre o setor através do padrão e práticas 
internacionais 
 

• Proporciona uma educação contínua e aquisição de competências 
únicas 
 

• Partilha de experiências com profissionais do setor 
 

• Oportunidades de trabalho conjunto 
 

• Aumenta especialização e Certificação de Profissionais em feiras e 
eventos 

 
• Reconhecimento Profissional 



» Porquê ser um profissional CEM? 

 
• A certificação CEM é reconhecida internacionalmente como marca 

pessoal de excelência. 
 

• A designação CEM – Certified in Exhibition Management permite ao 
profissional integrar uma rede internacional de especialistas na 
indústria. 
 

• Distinção única sinónimo de elevada qualificação 
 

• Utilizar a designação CEM em todo o seu portefólio profissional 
como fator diferencial    
 
 
 
 
 



» Apoios CEM Brasil 





www.newevents.com.pt 

www.newevents.com.br 

Brasil 
Av. Paulista 2073, Horsa II 17ºAndar, Conj 1702 
CEP 01311-300 S. Paulo – SP Brasil 
Tel.: +55 (11) 3373-7449 
Fax: +55 (11) 3373-7510 
info@newevents.com.br 

Portugal 
Rua Movimento das Forças Armadas 
Nº 30 B, 2845-605 Amora, Seixal  
Tel.: +351 212 548 200 
Fax: +351 212 548 209 
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Contatos NewEvents Brasil: 
 
António Manuel Brito 
abrito@newevents.com.br  
 
Eduardo Temperini Pereira 
edu@newevents.com.br  


