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RESUMO 

Existe atualmente no Brasil e em todo o mundo grande demanda pelo profissional atuante 

em gerência de projetos, ao passo que tais profissionais são escassos e não conseguem suprir às 

necessidades das organizações, tanto pela quantidade como pela qualificação. Neste sentido, o 

presente artigo estuda a gerência de projetos e o respectivo profissional, assim como aborda o 

potencial do mercado e o que este oferece ao gerente de projetos em termos de oportunidade. 

Justifica-se pela visão de incentivo e mostra do potencial do setor ao futuro gerente de projetos. 

Trata-se de um artigo caracterizado por pesquisa bibliográfica a livros e periódicos que forneçam o 

conteúdo técnico e um recorte da atual situação envolvendo a demanda e a oportunidade, como 

forma de apresentar um mercado promissor. Como resultados, são apresentados os perfis da 

profissão e do profissional, além da projeção da demanda para os próximos anos e questões 

salariais. 
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INTRODUÇÃO 

Organizações, de forma geral, são movidas por processos de trabalho e produção que 

envolvem equipes atuando de forma coordenada para alcançar um objetivo determinado. Quando os 

processos de uma organização são planejados em períodos, focados em se completar trabalhos 

específicos e temporários, são caracterizados os projetos. 

Projetos são presentes em todos os setores profissionais, e são dirigidos à execução de 

atividades visando à conclusão de trabalhos temporários. Exemplos são construções, o 

desenvolvimento de softwares, zoneamentos urbanos, a promoção de eventos, etc. Seus objetivos 

são, em geral, a entrega de um produto solicitado por cliente, a aquisição de verbas, melhorias em 

processos já existentes, entre outros. 

O trabalho em equipe permite a combinação de diversos segmentos técnicos para a execução 

de um mesmo projeto, ou a cooperação de um conjunto de profissionais, da mesma área ou não, 

para que determinado trabalho seja concluído para seu fim específico. O que é um ponto forte pode 

apresentar aspectos de dificuldade, dado que a harmonia em uma equipe, principalmente se for 

numerosa, é algo difícil de alcançar. E uma equipe desarmônica pode terminar por produzir algo 



II Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação 

 
 

com qualidade a desejar e a atrasar os prazos propostos para o projeto que estiver desenvolvendo. 

Neste sentido, tem aumentado a demanda por um profissional específico, focado justamente 

em estar à frente da equipe, objetivando coordená-la de forma eficaz, assim como a gerir os recursos 

disponíveis para que o objetivo final seja alcançado com eficácia, culminando com um produto com 

a qualidade desejada e dentro do prazo programado. Este profissional é o gerente de projetos. 

Trata-se de um profissional que não precisa carregar, necessariamente, conhecimentos 

profundos em todas as áreas técnicas envolvidas no projeto, se atendo a um domínio geral e tendo, 

sim, posse de conhecimento e capacidades para atuar naquilo que a que é incumbido: gerenciar. 

O presente artigo de revisão literária se justifica pela importância em se proporcionar uma 

visão ao futuro gerente de projetos, ou a quem pleiteie tal alcunha, do que o espera e da realidade 

atual no país, uma vez que a escassez deste profissional pode significar oportunidade, 

principalmente se as capacidades específicas atenderem ao que esperam as instituições que estão à 

busca. 

Objetiva-se um estudo teórico acerca do profissional de gerenciamento de projetos, além de 

uma pesquisa geral sobre a demanda por este profissional e o que o mercado dele espera e o que 

oferece, inclusive em se tratando de valores salariais. 

 

O PROFISSIONAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O gerente de projetos é responsável por planejar e acompanhar a execução e o 

desenvolvimento de um projeto. Nos dias atuais, onde tempo é escasso e a demanda insurge, é 

preciso que todas as etapas do projeto sejam cumpridas da melhor maneira para que o produto final 

seja entregue com qualidade e no prazo correto. Para que isso aconteça, o gerente de projetos 

precisa possuir capacidades específicas, como liderança, comunicação, gerenciamento de crise e 

organização. São, portanto, competências suas de grande importância a alocação de recursos, a 

disciplina, a visão holística, a comunicação e a liderança (ESPINHA, 2014). 

Por todas essas razões, o gerente de projetos precisa ser colocado em posição de ter apoio 

visível da alta administração e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de todos os interessados no 

projeto. Não significa que ele terá conhecimento específico em todas as áreas envolvidas, de fato. 

Na verdade, não é necessário que tenha conhecimento técnico profundo em tais áreas. Ele tem a 

função de gerenciar, e, para tanto, necessita de conhecimento geral (DINSMORE e CAVALIERI, 

2003). 

O ambiente no qual se desenvolve um projeto, qualquer que seja sua natureza ou a área do 

conhecimento, está sujeito a mudanças constantes, previstas ou não, e o gerente de projetos estará 
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lidando invariavelmente com pessoas. Neste aspecto, é importante que carregue capacidade de 

percepção, discernimento e julgamento para assimilar os acontecidos no cotidiano e tomar as 

decisões cabíveis de maneira eficaz. É o que Santos, Tadeucci e Oliveira (2012) chamam de 

habilidades cognitivas. E, além de todas as prerrogativas apresentadas, é uma premissa o 

profissionalismo, trabalho  ético, com responsabilidade, honestidade, respeito, justiça. 

Dentre as características citadas, a liderança pode ser uma das mais importantes que um bom 

gestor deve possuir. Ser líder não é fácil. É algo que precisa ser desenvolvido pelo profissional ao 

longo da sua carreira. Um bom gerente vai inspirar a equipe a trabalhar junto com ele em prol do 

desenvolvimento do projeto (SANTOS, TADEUCCI e OLIVEIRA, 2012). 

 

DEMANDA X OPORTUNIDADE: PROJEÇÃO PARA O SETOR 

O gerente de projetos é um profissional altamente procurado atualmente, e o mercado de 

trabalho não apresenta profissionais com a qualificação desejada em quantidade que possa suprir a 

demanda das empresas. Muitas têm investido em formação própria desses profissionais, mas, ainda 

assim, a necessidade latente tende a permanecer por algum tempo (MENDONÇA FILHO, 2011). O 

Brasil apresenta a quinta maior demanda por gerentes de projeto do mundo, e a oferta de 

profissionais qualificados, atualmente, não supre tal demanda do país (BATTIBUGLI, 2013). 

São vários os fatores que contribuem para essa falta de gerentes de projetos no mercado. Um 

deles está relacionado ao fato de que muitos gerentes estão atingindo a idade de aposentadoria e 

acabam deixando de trabalhar. Segundo o Project Management Institute (PMI, 2015), associação 

focada em reunir e certificar profissionais do setor, 60% dos seus membros têm mais de 40 anos de 

idade, algo que é bem natural, já que para assumir a função de gerente de projeto, é geralmente 

exigida uma considerável experiência do profissional, este então possuindo, por consequência, idade 

mais avançada. Outro fator, também apontado por PMI (2015), a busca por colocações na Região 

Sudeste do Brasil leva a Região Norte a enfrentar escassez ainda maior de profissionais de 

gerenciamento de projetos. Este foi, inclusive, tema de um debate ocorrido no XI Congresso 

Brasileiro de Gerenciamento de Projetos, em Belo Horizonte-MG, cuja frente é justamente do PMI-

MG, de 13 a 16 de junho de 2016 (EXAME, 2016). 

Essa falta de mão de obra qualificada traz sérios problemas às empresas, que não têm a 

quem confiar seus projetos mais importantes. Diante desse dilema, elas se veem obrigadas a formar 

ou qualificar os seus próprios gerentes. Ainda segundo o PMI (2015), a quantidade de cursos para 

capacitação desses profissionais cresceu cerca de 80% nos últimos anos, certificações que abrem 

portas para o profissional e são bem recompensadas pelas empresas que retribuem essa capacitação 
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com aumentos significativos nos salários. Entretanto, apesar das certificações abrirem portas, o 

sucesso do gerente de projetos vai além disso. Para conquistar o seu espaço ele vai precisar muito 

das suas habilidades interpessoais, como a liderança e a comunicação (BATTIBUGLI, 2013). 

Se por um lado a dificuldade em atender a demanda é grande, por outro, pode ser tomada 

como oportunidade por aqueles que se preparam para atuar com a gerência de projetos. Existe 

espaço no mercado. Existe onde trabalhar, onde se projetar e evoluir. O PMI aponta a criação de 13 

milhões de novos postos para gerente de projetos globalmente até 2020 (BATTIBUGLI, 2013). 

O Instituto Brasileiro de Ensino (IBE, 2016) reafirma que a demanda por profissionais de 

gerenciamento de projetos tem aumentado. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN, 

2016) realizou uma pesquisa com 402 empresas brasileiras, objetivando identificar as áreas de 

conhecimento com maiores perspectivas de geração de emprego até 2020. A constatação é de que a 

área de produção permanece promissora, mas a área de gestão também estará intensa nos próximos 

anos. No entanto, ainda segundo FIRJAN (2016), o posicionamento para tais oportunidades exigirá 

crescente preparo e capacitação, o que vai de encontro com a atitude do profissional que almeja 

atuar ou continuar atuando. 

Diante de tanta pressão e responsabilidade, além de reforçar a demanda, a recompensa 

financeira para um gerente de projetos é bem vista. Segundo um levantamento realizado novamente 

pelo PMI (2015), a média salarial de um gerente de projetos no Brasil é de cerca de 12 mil reais, e a 

consultoria de recrutamento Michael Page aponta valores de oito mil a 18 mil reais em seus 

contracheques. Mas, o que acaba determinando o valor salarial de um gerente é o retorno que ele 

pode proporcionar à empresa, chegando a alcançar salários de até 50 mil reais (AMORIM, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade por constância no cumprimento dos objetivos iniciais de qualquer projeto 

justifica a demanda por este profissional no cenário nacional e internacional. Uma vez que as 

organizações prezam pela qualidade naquilo que oferecem e que, caso não o façam, carregam a 

certeza de perderem espaço no mercado competitivo, buscam por formas de melhorar cada vez mais 

seus processos. No que toca a execução de projetos, uma das formas de se colocar presente neste 

mercado é manter um ou mais profissionais qualificado em gerência de projetos. 

Neste aspecto, ficou perceptível a maneira como as empresas estão investindo, às vezes até 

mesmo na formação dos seus próprios profissionais. É evidente o valor atribuído ao bom gerente de 

projetos e, proporcionalmente, é interessante o reconhecimento de tal valor, refletido na busca e na 

remuneração oferecida, que parte de um piso considerável e pode alcançar valores bastante altos, de 
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acordo com a organização e com o retorno que o profissional promove. 

O diferencial entre um profissional e outro está na qualificação, na forma com que cada um 

se aprimora e desenvolve suas capacidades e amplia seus conhecimentos. 

A escassez de profissionais no mercado corrobora para uma realidade de oportunidades, uma 

vez que as organizações estão abertas e à procura. Cabe ao gerente de projetos ou futuro gerente de 

projetos se posicionar como viável opção, procurando se aperfeiçoar continuamente e se mostrar 

como um destaque no setor. 
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