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Popularidade PRINCE2®

Alguns números podem mostrar a popularidade do Método de Gerenciamento de Projetos PRINCE2.

E os números falam por si só

Quantidade de Profissionais Certificados PRINCE2 até 2011:

Nível PRINCE2 Foundation – são mais de 585.000 profissionais certificados 

Nível PRINCE2 Practitioner – são mais de 319.000 profissionais certificados

 

 

Até 2011 foram mais de 914.000 certificados emitidos (considerando-se a re-certificação). E em 2012 o número atingiu a marca de
1.000.000 de certificados PRINCE2.

O crescimento tem se mostrado constante, exceto pelos anos de 2009 e 2010. 

Há quem diga que foi por conta de crise mundial.

Distribuição da aplicação de exames PRINCE2 entre 2005 e 2011. Dos exames 2% foram na América Latina e 59% no Reino Unido.

 

O crescimento da aplicação dos Exames PRINCE2  entre 2005 e 2011 foi bem interessante. Crescimento de 34% no Reino Unido, 82% na
América do Norte e 6.940% na Ásia Central.

 

 

 Os exames PRINCE2 estão disponíveis em 18 linguas diferentes.
 Em média, é aplicado um exame PRINCE2 a cada 4minutos.

FONTE: APMG International
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