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Marcia Ferrari  - mferrari@rics.org
Head de Desenvolvimento América Latina
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Iniciou suas atividades na RICS em Novembro de 2011. Nessa posição, é 
responsável por definir as prioridades estratégicas e metas para América Latina e 
responde pelos resultados de desempenho definidos no plano anual para região. 

Hoje a América Latina tem cerca de 350 membros em diversas atividades dentro 
dos segmentos de Terras, Propriedades e Construção. A RICS também promove 
eventos com temas atuais de interesse Internacional e treinamentos para 
formação de profissionais tanto para público em geral como in-company tendo já 
entregue cursos desta natureza nas maiores do setor como CBRE, Cushman & 
Wakefield e Colliers International.

Marcia possui MBA pela Business School São Paulo, pós-graduação em 
Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e é bacharel em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo.

mailto:mferrari@rics.org


Desde 1868, a RICS é a maior e mais importante organização 
profissional do mundo no setor Imobiliário (terras, propriedade, 
construção e infraestrutura) que promove e reforça padrões 
internacionais técnicos e éticos para o bem público  

A marca RICS representa:

Confiança Integridade Padrões 
internacionais
consistentes



125 mil 
profissionais 
credenciados

67 mil 
estudantes

Profissionais em 
148 países

Reconhecida
por governos
e mercados

Escritórios em 
42 cidades em 
todo o mundo

Credenciamos 125 mil profissionais em todo o mundo

5.331
134.908

14.031

29.968

9.739

HonRICS



Confiança
para contratar e 

investir
+ + =

• Padrões de admissão 
rigorosos

• Desenvolvimento 
Profissional Contínuo 
(CPD)

Profissionalismo

• Regras de Conduta

• 10 mil empresas 
regulamentadas pela RICS 
no mundo inteiro 

• Ética avaliada na 
admissão à RICS

• Avaliação de ética 
obrigatória a cada 3 anos

Regulamentação Ética

A qualidade técnica e ética aliada a autoregulamentação 
propicia a entrega de consistentes padrões profissionais no 
mundo dando confiança para investidores, governos e 
público em geral



Construção/Infra – Build Environment
Os profissionais qualificados RICS oferecem serviços 
especializados em todas as fases de construção: 
gerenciamento de projetos, representação de 
proprietários, engenharia de custos e gestão de 
infraestrutura.

Propriedade – Ex: Facilities Management  
Através do FM estratégico, as organizações podem 
obter vantagens competitivas alinhando os serviços 
de imóveis e instalações com os principais objetivos 
da empresa. Por meio da campanha define.fm, uma 
colaboração estratégica com a IFMA, a RICS passa a 
ter acesso à maior rede profissional de FM do 
mundo todo. 

Propriedade – Ex: Mercados de imóveis e capitais
A credencial RICS proporciona aos financiadores, 
investidores e reguladores a confiança de que os 
profissionais capacitados pela RICS estão 
trabalhando de acordo com os mais altos padrões e 
fornecendo consultoria imparcial e competente.

Terras - Profissionais que atuam em meio-
ambiente, planejamento e desenvolvimento, 
minerais, gerenciamento de resíduos além da área 
ruralPropriedade – Profissionais que atuam em 

propriedade pessoal, comercial, residencial, FM, 
Consultaria em gerenciamento, Financiamento e 
Investimento e avaliação (tangíveis e intangíveis)

Terras – Propriedade - Construção



Profissionais RICS em 21 sub-segmentos cobrindo
todo o ciclo imobiliário



Importância da Infraestrutura...



Importância da Infraestrutura...



Profissionalismo: Qualidade técnica 
através da utilização de padrões 
internacionais.
Padrões internacionais são importantes pois permitem:

• Alinhar expectativas entre contratante e contratado 
• Minimizar o risco de cometer erros (guia) portanto, relatórios 

bem-sucedidos
• Comparar ativos, custos do projeto, desempenho e 

investimentos potenciais a nivel Global (benchmarking)
• Acelerar a tomada de decisão e facilitar a realização de 

negócios pois quanto maior a transparência, maior a confiança



rics.org/standards

Buscando uma solução ainda mais ampla a RICS 
atua como força motriz na formação de coalisões

A RICS assumiu um papel de liderança na formação de 
coalisões internacionais para endereçar questões críticas
para o setor de âmbito global. As coalisões são formadas
por associações de diversas partes do mundo e contam
com o apoio de parceiros e governos.

Trabalhos em andamento:
• International Property Measurement Standards
• International Construction Measurement Standards
• International Land Measurement Standards
• International Ethics Standards



IPMS
International

Property
Measurement

Standards

ICMS
International 
Construction 

Measurements 
Standards

ILMS
International Land 

Measurement 
Standards

IES
International 

Ethics
Standards

IVS
International 

Valuation Standards

IFRS
International 

Financial 
Reporting 
Standards

Ética Ética

International Standards

IPMS – Good for Business 

“Práticas de medição variadas criam 
problemas de inconsistência. Isso dificulta 
a comparação entre assets semelhantes 
de mercados e países, impactando a 
capacidade de tomar decisões 
empresariais”

Chris Bennetts Senior Manager, Real Estate, Yahoo! 

IPMS
SecoviRICS Purple Book

Property Measurement Std
Note: Also reference in the Red Book

IPMS - Proporciona transparência e 
consistência aos mercados imobiliários 
globais, reduzindo os desvios comuns 
causado por parâmetros divergentes de 
medição que chegam em até 25%. 



rics.org/standards

Medição de propriedade. 
Fundamental para benchmark  / Mesmo denominador



rics.org/standards

Medição de propriedade. Lista de governos signatários
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ICMS
ABDIB

ICMS – Good for Business 

RICS Black Book
QS and Construction
(in 9 to 12 mths)

Incorpora um padrão internacional 
essencial para a medição de custos



O ICMS (International Cost Measurement Standards) 
quer dar consistencia global na classificação, definição, 
mensuração, análise e apresentação do custo total de 
construção de um projeto quer seja regional, nacional ou 
internacional. O ICMS é um sistema de classificação de 
custo.

Perfeito 
com BIM e 
Big Data
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ILMS – Good for Business
Land transfer standards 

O ILMS visa criar uma consistência global 
ao estabelecer um padrão para classificar, 
definir, medir, analisar, apresentar e 
reportar informações sobre a terra que 
podem ser aplicadas em um projeto, 
regional, estadual, nacional ou 
internacional. O ILMS é, portanto, um 
padrão e uma estrutura para relatórios.

O ILMS ajudará a reduzir o risco no 
processo de transferência de terras, 
criando consistência de aplicação e 
facilitando e apoiando governança de 
terras, empréstimos seguros e registro de 
terras.

Uma vez 
terminados o 
ILMS a RICS 
produzirá uma 
Declaração 
Profissional 
(Professional 
Statement) que 
incorpora o ILMS
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IES – Good for Business

Estabelecer um conjunto abrangente de 
princípios globais que vão reafirmar a 
importância da ética no setor imobiliário e 
evoluir para atender as necessidades do 
mercado global 
“As the property profession changes and 
becomes increasingly international, so must our 
approach to developing and reinforcing 
professional ethics.”

IES
Nações
Unidas

RICS Global Profession
And Etthical Standards

Melhora a transparência e o valor 
do setor por meio da criação
de um padrão abrangente para 
profissionais de todo o mundo.
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IVS – Good for Business

“Avaliações consistentes e confiáveis são 
vitais para nossa organização; É por isso 
que insistimos nas avaliações que são 
entregues de acordo com os requisitos da 
IVS entregues através do RICS Red 
Book. O Red Book garante a consistência 
da prática de avaliação e impõe padrões 
éticos rigorosos”

Alexander G. Hesterberg, Managing Director, Credit 
Risk Management, Deutsche Bank

RICS Red Book
Valuation Global Std



rics.org/standards

O IVS foi criado para dar confiança ao investidor e 
também ao provedor de serviço de avaliação

Beneficios:

o Reduzir o risco para as 2 partes
o Estabelecer melhores práticas de avaliação
o Promover consistencia de abordagem em escala Global
o Promover independência, objetividade e transparência
o Ajudar na tomada de decisão de investimento
o Promover consistencia para gerenciamento de portfolio em diversos

países



Walk the Talk: Regulamentação
Todos os profissionais certificados RICS devem seguir as 
regras estabelecidas pelo departamento de regulamentação 
que opera segundo o principio de “arm's length” para 
garantir:
• Compliance: Padrões Profissionais e Éticos, Código de 

conduta
• Improvement: Continuous Professional Development 
• Programas de especialistas como o Valuer Registered 

(VR) / open to scrutiny



Walk the talk:
Como regulamentamos?
Adotamos os 5 Princípios de Melhor Regulamentação.

• Proporcional – apenas intervir onde for necessário
• Confiável – sujeito à fiscalização pública 
• Consistente – regras e padrões implementados de

forma justa
• Transparente – regulamentação simples e de fácil acesso
• Direcionado – com foco no problema



Profissionais do setor
Melhor desempenho e
reputação 

Investidores 
Comparabilidade
de investimentos
com uma base equiparada
(Benchmark)

Multinacionais 
Melhor compreensão do 
desempenho da da carteira de 
propriedades 

Desenvolvedores
Atrair investidor de todos os
mercados/regiões

Governos
Transparência de
mercado e potencial
de investimento

Público
Confiança
em governos
e mercados

Quem se beneficia com 
normas internacionais e 
profissionais certificados e 
regulamentados? 



rics.org/standards

“Ao investir em imóveis na 
base Pan Européia, é crucial 
trabalhar com profissionais 
que tenham conhecimento de 
mercado, compreensão do 
risco e padrões éticos 
rigorosos. Os avaliadores 
qualificados da RICS, de 
acordo com a minha 
experiência, se encaixam 
perfeitamente nesta 
descrição”

Doris Pittlinger: Head of Fund 
Management Europe Invesco 
Real Estate GmbH

Terras – Propriedade - Construção
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Qualificação através de 
processos individuais 
ou ainda...

Programa Major 
Employer

Elaborado com cinco ou 
mais membros da 
equipe, candidatos a se 
tornarem designados 
pela RICS. 

Programa Next Gen

O programa fornece 
assistência no 
desenvolvimento de 
jovens profissionais que 
trabalham em grandes 
empresas em
diversos setores.

Treinamento - Desenvolvemos treinamentos para todo o mercado imobiliário. Nossos 
cursos são inovadores e ministrados por especialistas de mercado. Contam com 
infraestrutura completa e  com diversas plataformas “de entrega” tais como on-line 
ou presencial; cursos pré-determinados ou feitos sob-medida. 

Acreditação - Credenciamento de 
universidades Uma credencial exclusiva 
para universidades que buscam 
reconhecimento adicional do mercado. 

Eventos e conferências – A RICS 
oferece uma grande variedade 

de conferências,
seminários e eventos de 

networking voltados para o 
setor, tudo isso desenvolvido 

para atender às ambições
do profissional global.  LatAm 

MX e BR - visite: rics.org/events
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Para saber mais, clique no link...
The Work that Shapes the World
https://www.youtube.com/watch?v=-rUiw-wElw4

RICS Futures
https://www.youtube.com/watch?v=Wbvl9jTK8Qw

Tecnologia e ambiente construido
https://www.youtube.com/watch?v=Uj7KMYqSvD8

Cities for our Future competition | RICS -https://www.youtube.com/watch?v=akK1SC_LTe8

IFMA RICS we.define.fm - http://define.fm

Por quê RICS: https://www.youtube.com/watch?v=u5aXHUWsUXg

World of Building Environment - https://ww2.rics.org/uk/wbef/

Public Sector Asset Management 
http://www.rics.org/Global/RICS_PSAM_040416_dwl_aa.pdf

Infrastructure
http://www.rics.org/Global/infrastructure_management_insight_rics_191017_rt.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=-rUiw-wElw4
https://www.youtube.com/watch?v=Wbvl9jTK8Qw
https://www.youtube.com/watch?v=Uj7KMYqSvD8
https://www.youtube.com/watch?v=akK1SC_LTe8
http://define.fm/
https://www.youtube.com/watch?v=u5aXHUWsUXg


Nas Americas:

EUA
Nova York
HQ Americas
One Grand Central Place,
60 East 42nd Street, 
Suite #542,
New York 10165, EUA

Washington, D.C. 
1112 16th St NW, Suite 110
Washington, D.C. 20036

Canadá
Toronto
Brookfield Place TD Trust Tower
Suite 2700, 161 Bay St.
Toronto, ON CAN M5J 2S1

Brasil
São Paulo 
Rua Maranhão, 584 cj.104, 
01240-000
São Paulo-SP, Brasil
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