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Pesquisa Salarial - Brasileiros com certificação PMP
ganham 29% a mais

Pesquisa salarial realizada pelo PMI revela que profissionais Brasileiros de
gerenciamento de projetos com certificação PMP ganham 29% a mais
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O Project Management Institute (PMI), a associação líder mundial para aqueles que
consideram o gerenciamento de projetos, programas ou portfólio sua profissão, divulgou a
11ª edição da pesquisa salarial de profissionais de gerenciamento de projetos e seu poder
de ganho, “Earning Power: Project Management Salary Survey”.
De acordo com a pesquisa, os profissionais brasileiros que possuem a certificação Project
Management Professional (PMP) relataram médias salariais 29% mais altas do que
aqueles que não possuíam a certificação PMP.

No mundo todo, a média ficou em 22%, porém, em certos países, como nas Filipinas e na
Indonésia, os detentores de certificação PMP relataram um salário médio 80% superior ao
daqueles que não possuem a certificação.

A pesquisa
Esta edição da pesquisa incorpora informações de mais de 32.000 profissionais de
gerenciamento de projetos em 42 países do mundo. A pesquisa bienal oferece uma visão
abrangente sobre o valor das habilidades, experiências e certificações em gerenciamento
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de projetos.
“Para atender às crescentes necessidades da Economia de Projeto, há uma demanda
acelerada por profissionais de gestão de projetos com habilidades e qualificações certas”,
garante Sunil Prashara, presidente e CEO do PMI. “Essa demanda crescente e o
interesse na utilização do Gerenciamento de Projetos como uma habilidade central para
todas as empresas, independentemente do setor, está atraindo oportunidades de
remuneração competitivas. Nossa Pesquisa Salarial é uma ferramenta crucial para
organizações que buscam preencher cargos de gestão de projetos, bem como para
indivíduos que competem para se qualificar para essas funções no mundo todo.”

Países pesquisados
Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Equador, Egito,
França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México,
Holanda, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão , Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Catar,
Federação Russa, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul, Coréia do Sul, Espanha,
Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos.

Os gerentes de projeto nunca ganharam tanto
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A pesquisa informa que a maioria dos profissionais (72%) relatou que sua remuneração
total, incluindo salário, bônus e outras formas de compensação, aumentou ao longo dos
12 meses anteriores à conclusão da pesquisa.
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A média salarial anual, em dólares americanos, varia consideravelmente entre os
profissionais de projeto de país para país. Os países onde os profissionais de projeto
relatam os maiores salários médios são a Suíça (US$ 132.086,00), os EUA (US$
116.000,00) e a Austrália (US$ 101.381,00).

E no Brasil?
Foram pesquisados 820 profissionais brasileiros (2,5% do total). Segundo a pesquisa, o
Brasil está na posição 26 entre os 42 países pesquisados, com um salário médio de US$
38.643,00.
Como em praticamente todos os países incluídos na pesquisa, os salários aumentam
quando os profissionais são encarregados de mais responsabilidade. No Brasil,
Profissionais experientes recebem mais de 51 mil dólares anuais.

Base da Pesquisa
A 11ª edição do PMI Earning Power: Project Management Salary Survey é mais
abrangente que a edição anterior, sendo baseado em informações salariais fornecidas por
mais de 32 mil profissionais de gerenciamento de projetos. A metodologia de amostragem

2/4

PM Tech Blog
Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio
https://blog.pmtech.com.br

aleatória estratificada utilizada para este estudo resulta na capacidade de relatar dados
significativos de compensação para 42 países.

Apoio aos recrutadores
Esta pesquisa é uma fonte reconhecida pelo mercado, possibilitando aos profissionais
uma maior consciência do seu potencial de ganhos e auxiliando empregadores, comitês
de remuneração, departamentos de recursos humanos e recrutadores a determinar
melhor as faixas salariais.

Principais dados demográficos
A pesquisa apresenta informações de remuneração com base nos fatores:

PM

TE
CH

País de emprego
Descrição da posição
Experiência
Anos de trabalho em técnicas-chave
Anos de trabalho em gerenciamento de projetos
Nível educacional
Licenciatura em gestão de projetos
Certificação PMP
Gênero
Departamento / função
Indústria
Tipo de projeto
Número de funcionários em toda a organização
Tamanho médio da equipe do projeto
Orçamento típico do projeto
Treinamento por ano

Posições
O relatório inclui oito das principais descrições/níveis profissionais no relatório dos dados:
Gerente de Projetos I, II e III, Gerente de Programa, Gerente de Portfólio, Especialista,
Consultor e Diretor de Projetos ou PMO.
O uso dessas descrições de posições para cruzar os dados ao longo do relatório torna
essas informações úteis a todos, desde gerentes de projetos de nível básico até
executivos seniores em gestão de projetos.
O relatório completo está disponível, em inglês, no link a seguir:
https://www.pmi.org/learning/careers/project-management-salary-survey.
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Além do relatório, é possível acessar um mapa iterativo.

Colaborador PM Tech
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A PM Tech é um provedor de treinamentos e consultoria em gerenciamento de projetos,
programas, portfólio, PMO, métodos ágeis e gestão de riscos.
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