
O Uso de Mind Map para Gerenciamento de
Projetos

Jadir P. Dos Santos
jadir@uninove.br

UNINOVE

Andre Jacinto Nunes
andre.15nunes@gmail.com

UNINOVE

Claudinei P. dos Santos
claudineiperpetuo@yahoo.com.br

UFPR

Marcelo Arrojo Sábio
marcelosabio@uninove.br

UNINOVE

Resumo:O planejamento de uma atividade ou projeto, requer um processo decisório em todas as fases de
desenvolvimento e execução por isso, este artigo avaliou a relevância deste desenvolvimento aplicando a
metodologia de Martins (2010): M = 3? 8 (V) x 8(I) x 7(O) = 7,65 (onde: V = Viabilidade; I =
Importância; O = Originalidade), em seguida realizou-se uma pesquisa descritiva através de um estudo
epistemológico (teórico), analisando o estado da arte sobre Mind map e as 9 áreas de conhecimento do
PMBOK - Project Management Body of Knowledge, dessa união resultou um sistema híbrido das duas
ferramentas de gestão, potencializando a sua aplicação e aumentando a capacidade de memorização do
gestor.
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1. INTRODUÇÃO 

O planejamento pressupõe a necessidade de um processo decisório que ocorrerá antes, 
durante e depois de sua elaboração. É um processo contínuo, segundo Escóssia (2010), e uma 
ferramenta útil para atingir os propósitos de uma instituição, que estabelece uma disciplina 
para a tomada de decisões e ações ou um exercício sistemático da antecipação, ou seja, ter 
visão ou conhecimento do todo antes de ocorrer uma situação indesejada no planejamento. 

Com a definição citada acima, pode-se compreender o quão importante é um 
planejamento bem estruturado, com etapas definidas e com seus prazos cumpridos. Para 
realizar o planejamento não é necessário que o indivíduo tenha formação superior, mas sim 
que possua ferramentas adequadas e o uso de uma base de procedimento para que possa fazer 
e executar um planejamento simples.  

O planejamento pode ser aplicado em diversas situações, como, por exemplo, na troca 
dos equipamentos de uma área de usinagem que estejam completando ou já tenham 
completado sua vida útil em uma empresa, ou seja, quando eles estiverem em depreciação ou 
totalmente depreciados. Nesses casos, o procedimento a ser tomado é verificar quantos 
equipamentos antigos há, e estabelecer os critérios de prioridade de cada pessoa, departamento 
ou unidade da empresa para a substituição, entre outros parâmetros. Após isso, analisam-se as 
opções do mercado que ofereçam o melhor custo beneficio, de acordo com a empresa, e 
efetua-se a compra já com a parte logística de entrega especificada. Em seguida, executa-se, de 
forma planejada, a troca dos equipamentos, tendo em vista que ela deve ser feita de modo que 
não atrapalhe o procedimento da organização, pois poderia acarretar alguns problemas, que 
podem ser evitados com o uso do mind map desde o início, afinal no planejamento é 
imprescindível verificar a menor possibilidade de erros na implementação com o máximo de 
perfeição. Com o mind map como ferramenta de trabalho, é muito mais simples na hora de 
planejar, já que é baseada na ramificação do raciocínio, que será explicada mais a frente, como 
definido por Buzan (2005). 

O mind map é uma ferramenta desenvolvida para maximizar o aprendizado e não 
apenas para memorização, pois seu objetivo é que, uma vez aprendido o que se deseja ou se 
necessita, a ideia principal não seja esquecida, podendo com o tempo ser aplicada de outras 
formas. Dessa maneira, percebe-se que o planejamento pode ser considerado um mind map 
que não está expresso em um fluxo e suas ramificações.  

Segundo Gasnier (2010, p. 6): “Quando tratamos de planejamento, imaginamos viajar 
no tempo, rumo ao futuro. Trata-se de um exercício de criatividade, onde procuramos 
antecipar o que estaremos fazendo e o que poderá acontecer”. 

O planejamento é o usar da criatividade em seu maior grau possível para vislumbrar o 
futuro desejado e seus mais diversos caminhos, assim expressa Gasnier (2010). 

Verifica-se que muitos autores se empenharam em dar uma definição e em analisar os 
benefícios de um planejamento, seja no meio empresarial ou no geral, o que se configura no 
reconhecimento de sua importância em contextos cada vez mais amplos na realização de 
projetos. Por esse motivo, neste artigo, apresenta-se uma pesquisa bibliográfica de mind map e 
gestão de projetos, em que se aplicaram dois conceitos para evidenciar os resultados dessa 
sistemática de análise do planejamento do projeto nas nove áreas de conhecimentos do Project 
Management Institute (PMI). 

1.1 METODOLOGIA APLICADA 
Com objetivo de avaliar a relevância para um artigo, aplicou-se a metodologia de 

Martins (2010): M = 3√ 8 (V) x 8(I) x 7(O) = 7,65 (onde: V = Viabilidade; I = Importância; O 
= Originalidade), Considerou-se acima de 6 um tema viável, onde através de um estudo 



 

  

epistemológico (teórico), analisou-se o referencial teórico sobre Mind map e e as 9 áreas de 
conhecimento do PMBOK - Project Management Body of Knowledge, unindo-os se obteve  
uma pesquisa descritiva representando uma forma hibrida  para facilitar o uso das duas 
ferramentas de gestão e potencializar seus resultados. 

2. O PENSAMENTO DE UM PROJETO 
O planejamento mostra aos stakeholders uma visão da empresa como um todo, pois são 

diversas as variáveis importantes, internas ou externas, que afetam a estratégia da uma 
organização. As premissas ou suposições do planejamento em relação às condições futuras 
devem ser estabelecidas, uma vez que afetam o ambiente da organização. Devem ser 
analisadas também as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A matriz 
crescimento/participação, indicando a porção relativa do mercado e o crescimento da 
organização em cada unidade estratégica, vai ajudar a avaliar os diversos setores e linhas 
diversificadas de uma empresa.  

Nos próximos anos, pode-se esperar, segundo Ferreira (2005), que as empresas que não 
forem capazes de ter um planejamento e visão clara de como se diferenciar uma das outras e 
serem únicas no que fazem, serão facilmente aniquiladas pelos concorrentes. Diante de tantas 
transformações que estão ocorrendo nestes últimos anos, qualquer empresa que deseja ter 
sucesso terá de ajustar seu perfil e não se esquecer: planejar é preciso, pois o importante não é 
“apagar incêndio”, mas sim evitar que ele ocorra e isso somente é possível com planejamento. 

2.1. A HISTÓRIA DO MIND MAP 
O mind map surgiu na década de 1960, seu criador Tony Buzan definiu-o como uma 

ferramenta de aprendizagem que facilita e estimula o desenvolvimento mental, e comparando 
com o que já se descobriu a respeito do cérebro humano esse é o melhor instrumento para a 
criação de sequência de fluxo.  

Como relata seu inventor, o mind map começou a “tomar formar” quando ele estava na 
adolescência e seu pensamento começou a ficar confuso. Em sua infância, Buzan gostava de 
tomar notas e de aprender, porém durante sua adolescência, quanto mais anotava mais 
dificuldades tinha para se lembrar do que havia feito ou deveria fazer. O que antes era um 
gosto transformou-se em um desgosto. Foi então que começou a destacar as palavras e ideias-
chave, ramificando o que era importante, e assim, menciona Buzan: “Como por magia, a 
minha memória começou a melhorar” (2005, p. 13). 

“Um Mapa Mental é a ferramenta definitiva para organizar o pensamento” (BUZAN 
T.; BUZAN B., 2005, p. 22), pois  

O Mind Map é uma expressão de Pensamento Radial e uma poderosa técnica gráfica 
que provê a chave que desbloqueia o potencial do cérebro humano. O Mind Map 
pode ser aplicado a qualquer aspecto da vida em que o desenvolvimento do 
aprendizado e da clareza do raciocínio possa melhorar o desempenho do ser humano 
(BUZAN T.; BUZAN B., 2005).  

O mind map ou mind mapping é uma técnica gráfica (ou diagramática) bem prática e 
fácil de aplicar no dia a dia. É uma forma de mensurar no papel a maneira como o cérebro dos 
seres humanos funciona, isso porque, por meio dele, é possível registrar fatos já ocorridos 
para obter uma conclusão ou para planejar o futuro e suas infinitas possibilidades, como 
explica o artigo de Suzuki (2010). 

A aplicação de pontos-chave para facilitar a memorização “força” o planejador a 
lembrar do que trata o assunto como um todo, levando-o a observar outro item importante, 
como afirma Suzuki (2010), que é a forma não linear desse sistema, ou seja, utilizando esse 
sistema o indivíduo usa o lado direito do cérebro na aplicação dos pontos-chave, exatamente 



 

  

ao contrário do que as pessoas estão acostumadas a fazer nos dias de hoje, considerando que 
planejam de modo linear, isto é, com o lado esquerdo do cérebro, com traços retos e precisos, 
assim, o mind map vai contra essa forma de planejar, uma vez que sua estrutura é radial, com 
ramificações a partir do centro. 

Cada ramo do mind map funciona como um multiplicador, com exponenciais e 
possibilidades de amplificação. Segundo Murkejea (2004) apud Chicarino (2005), é nesse 
ponto que os intangíveis, tais como ideias, informações e relacionamentos, tornam-se 
tangíveis. 

O mind map é bastante parecido com a árvore genealógica, em que a pessoa é o tema 
principal e dela se ramificam o que seriam os subtópicos, podendo ter ligações com tópicos ou 
outros subtópicos. Pode-se exemplificar o mind map em diversas situações, tais como 

Brainstorming1 – a necessidade de criatividade, em fazes de planejamento, se deve 
às diversas maneiras possíveis de se atingirem os objetivos de um projeto ou mesmo 
para corrigir possíveis desvios. A utilização do Mind Map, como ferramenta de 
Brainstorming, para auxiliar na visualização e na análise das possíveis alternativas, 
permite uma tomada de decisão mais consciente por parte do gerente de projeto, 
principalmente quando da necessidade de mudança ou mesmo correção de escopo. 
(HAMZE, 2012). 

WBS2 – esta é outra forma para utilizar o Mind Map, na gestão de um projeto está no 
detalhamento da Estrutura Analítica do Produto (EAP), ou seja, suas numerosas 
atividades e entregas (Deliverables3). A importância do WBS no planejamento de 
projeto está refletida em uma pesquisa feita pelo PMI - Project Management 
Institute, na qual 70% dos respondentes afirmaram que o método preferido de 
planejamento, parte da definição do próprio WBS, que indica como atingir 
determinado escopo. (GUSTAVO, 2005, p. 49).  

Buzan (2005) define como benefícios para o planejador que usa o mind map: (i) poder 
obter uma visão geral de um assunto ou área amplos; (ii) planejar rotas ou fazer escolhas que 
dará condições de saber onde esteve e para onde vai; (iii) reunir grande quantidade de dados 
em um só lugar; (iv) ter estímulo para a solução de problemas, percebendo novos caminhos 
criativos, (v) achar agradável ver, ler, apreciar e lembrar de tarefas e planos; (vi) ser mais 
criativo; (vii) ganhar tempo na realização de tarefas; (viii) resolver problemas de maneira ágil; 
(ix) concentrar-se na administração de tarefas e planos; (x) organizar e clarear os pensamentos; 
(xi) ser aprovado em exames com boas notas; (xii) lembrar melhor das atividades e tarefas a 
serem realizadas; (xiii) estudar com maior rapidez e eficiência; (xiv) tornar o estudo mais 
agradável; (xv) ver o “quadro completo” de um projeto; (xvi) planejar tarefas e definir as ações 
a serem tomadas; (xvii) comunicar-se por meio de uma política adequada a cada nível de 
tarefas de um projeto; (xvii) sobreviver como organização eficaz com seu planejamento; e 
(xviii) salvar árvores! O que na concepção desse autor seria a condição de reduzir o uso de 
papel decorrente de replanejamento constante por falta de competência gerencial. 

2.2. CONCEITUANDO UM POUCO DO FUNCIONAMENTO DA MENTE 
O mind map é uma expressão de pensamento radial e uma poderosa técnica gráfica 

que provê a chave que desbloqueia o potencial do cérebro humano, isso porque ao estudar o 
cérebro dividindo-o ao meio, como é mencionado por Rodrigues et al. (2012), e analisar seus 
dois hemisférios, lado direto e esquerdo, e comparando com o mind map, verifica-se que esse 
instrumento é elaborado da mesma forma como os seres humanos pensam. Assim, utilizar 
                                                
1Brainstorming – Tempestade cerebral ou tempestade de ideias, com o objetivo de solução de problemas 
(CHIAVENATO, 2005, p. 272). 
2WBS – Work Breakdown Structure, ou Estrutura Analítica do Produto (PMBOK, 2004, p. 363). 
3 Deliverables – “qualquer resultado mensurável, tangível e verificável que deve ser produzido para completar o 
projeto ou parte dele” (PMBOK, 2004 apud Xavier, 2006). 



 

  

esse recurso nada mais é do que transcrever o que se pensa para algo que expressa a 
construção do raciocínio, além disso, o mind map é mensurável. 

A mente humana é multissensorial, como explica Suzuki (2010, p. 2), pois os 
indivíduos pensam diversas coisas ao mesmo tempo, quando pensam em um determinado 
assunto, assim explica-se o motivo da associação, segundo Buzan (2005, p 42), pois quando 
se pensa em um determinado assunto tudo o que se sabe com relação ao tema vem em questão 
de segundos à mente, assim como hiperlinks 4. 

Antes de surgir o pensamento radial, foram conceituadas outras três formas de 
pensamento – o lateral, o vertical e o horizontal. O termo pensamento lateral foi criado por 
Edward De Bono, com base na criatividade, e sua diferença em relação ao pensamento 
vertical, é que “a palavra lateral implica abandonar as formas estabelecidas de ver as coisas 
e procurar novas perspectivas.” Bono (1997, p. 84). 

O pensamento lateral é explicado por De Bono (1997, p. 84) como uma forma de 
captar novas perspectivas, não para obter a melhor maneira, mas sim uma alternativa, que vai 
contra o tradicional pensamento vertical, que tem como natureza a verticalização das ideias, 
pensamento que está baseado nos primórdios do comportamento humano, como é mostrado 
por Dahlke (2007, p. 44). 

Para Dahlke (2007, p. 42), a visão de mundo do homem é composta pelos planos 
horizontal e vertical. Bono (1997, p. 84) explica que o pensamento vertical seria um 
raciocínio lógico, porque tem início nas ideias prontas, e Dahlke (2007, p. 44) define que essa 
lógica de ideias se opõe a que os indivíduos estão acostumados. Já os planos horizontais são 
“descritos” pela “ciência” (DAHLKE, 2007, p. 43), o mesmo autor diz que esse plano está 
muito mais próximo da época atual que se vive por ser “orientada cientificamente”.  

O Pensamento Radial [...] se refere ao processo de raciocínio associativo que deriva 
ou está conectado a um ponto central.” (BUZAN; BUZAN, 1996, p. 57).  

É importante entender que o Pensamento Radial é um meio natural e automático no 
qual o cérebro humano funciona, sendo a forma na qual o raciocínio é processado 
(BUZAN, 1991 apud CHICARINO, 2005, p. 36).  

3. O GERENCIAMENTO DO PROJETO 
Entre os autores pesquisados, foi identificado que existem várias definições para 

projeto, pois seu entendimento é diferente para cada indivíduo que o define, dessa forma, 
destacam-se as seguintes definições: 

• O PMBOK – Project Management Body of Knowledge (2004, p. 5) define o projeto 
como “Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 
serviço ou resultado exclusivo”. 

• Os projetos são temporários com início e fim determinados, que criam produtos ou 
serviços únicos e são finalizados quando seus objetivos e metas forem atingidos e 
aprovados por todas as partes interessadas Heldman (2009, p. 3). 

Pode-se definir, com base nas mencionadas citações, que o projeto é um esforço 
temporário, com início, meio e fim definidos para criar um produto, serviço ou algo exclusivo, 
sendo finalizado quando entregar o que foi planejado. 

Existem muitas fases entre o início do projeto até o seu encerramento que variam 
dependendo do projeto, assim, se ele for grande, por exemplo, terá várias etapas devido a sua 
complexibilidade, sendo necessário o detalhamento para que se tenha um melhor controle 
                                                
4Hiperlink – hyperlinks são ligações dinâmicas entre os documentos. Quando o usuário clica sobre um 
hyperlink, ele é levado para outra parte ou para outro documento dentro da rede (NAKAMURA, 2010). 



 

  

gerencial das operações, isso, segundo PMBOK (2004, p. 35), define o ciclo de vida de um 
projeto em  

• Inicial – em que se definem ideia, termo de abertura e equipe que vão compor o 
projeto;  

• Intermediária – no qual é definido o plano, a linha base, acompanhamento do 
progresso e aceitação do projeto; e 

• Final – em que se tem a aprovação e o encerramento do projeto. 
Já Gasnier (2010, p. 36), detalha o ciclo de vida do projeto em cinco fases, assim com 

as fases da vida de um ser vivo. 
Iniciação – trata-se do ponto de partido do projeto, onde dever ser identificada as 
necessidades do cliente, analisar a viabilidade e formalizar uma proposta. 

Planejamento – aqui são aplicadas as nove áreas de conhecimento, que tratam das 
atividades necessárias para o projeto, através de um cronograma detalhado de todo o 
processo, como o planejamento da qualidade contratada, os riscos e aquisições de 
bens. As nove áreas são Integração; Escopo; Tempo; Custos; Qualidade; Recursos 
Humanos; Comunicações; Riscos e Aquisições. Mas estas áreas serão explicadas 
mais adiante. 

Execução – serão executadas e verificadas todas as atividades definidas, onde terá o 
acompanhamento do desenvolvimento da equipe e a distribuição das informações, e 
também a administração dos contratos que devem ser solicitados e recebidos. 

Controle – aqui é feito o controle de tudo para assegurar que a qualidade contratada 
seja entregue, sem custos maiores do que estão programados e o controle de 
mudanças do escopo. 

Encerramento – finalizando como os contratos feitos e entregando o que foi 
contratado, com a qualidade desejada do cliente, ou seja, o encerramento terá o 
sucesso com a entrega de todo que foi negociado, sem que tenha problemas, com a 
qualidade, custos e tempo. 

No Gráfico 1, será mostrado o ciclo de vida de um projeto, ou seja, onde começa e 
finaliza uma etapa. Esse gráfico é somente ilustrativo já que os projetos são diferenciados entre 
si, por esse motivo, deve-se analisar o ciclo de vida para cada projeto. 

 
 

 

Gráfico 1: Ciclo de vida do projeto. Fonte: adaptada de http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/124620/ciclo-de-
vida-dos-projetos-estruturantes 

4. APLICANDO O MIND MAP NAS NOVE ÁREAS DE CONHECIMENTO DO PMI 
Como descreve Gasnier (2010), o contexto do gerenciamento de projetos é composto 

de nove áreas de conhecimento, ou disciplinas, a saber: integração; escopo; tempo; custo; 
qualidade; recursos humanos; comunicação; risco; aquisições. Na Figura 1, mostra-se como é 
essa conexão nas áreas de gerenciamento. 

Fase do ciclo de vida 



 

  

 

 
Figura 1: Conexão entre as nove áreas de gerenciamento. 

Para Valeriano (2005), as áreas de conhecimento vão além das nove áreas descritas 
por Gasnier (2010) com base no PMBOK, ele inclui a Gestão de Recursos e a Gestão 
Ambiental, que podem fazer parte do projeto, porém não com tanta elasticidade como os 
demais, ou seja, dependendo para que o projeto está sendo desenvolvido não será precisa uma 
análise do meio ambiente, ou dependendo do trabalho do projeto não será necessário 
prolongar por muito tempo a gestão de pessoas, pois um projeto em que se têm três pessoas 
envolvidas é diferente de um com dez, a relação de recursos humanos será diferente. 

Dessas áreas não se pode destacar a mais importante ou a de menor influência, pois 
todas são relevantes para que se possa ter um projeto bem estruturado. Compete ao gerente de 
projetos mensurar as necessidades em questão, uma vez que cada projeto demandará uma 
elasticidade maior de uma área, que precisará de mais tempo para sua conclusão, enquanto 
que a outro setor isso não será solicitado.  

4.1. INTEGRAÇÃO 
Das áreas de conhecimento, a primeira é a integração. Sabe-se que essa é a primeira, 

porque para um projeto existir alguns fatores precisam ser definidos. Para Heldman (2009), 
esta área identifica e define o trabalho do projeto, e a combinação das áreas unificadas e 
integradas para os processos apropriados. A integração visa assegurar harmonia e 
coordenação entre as áreas por meio do desenvolvimento de políticas consistentes, decisões 
de qualidade, metodologias e ferramentas, como reuniões com os envolvidos e uso de 
softwares adequados para a integração das áreas de conhecimento (GASNIER, 2010, p. 48). 

Pode-se definir a integração como sendo a base do planejamento, no qual se identifica 
e define o projeto, que precisará de uma autorização e execuções uniformes, por meio de 
processos, como define Heldman (2010), em que se tem a iniciação do termo da abertura do 
projeto; o planejamento do projeto; a execução, em que haverá a orientação e o 
gerenciamento da execução; o monitoramento e o controle do trabalho e das mudanças e, por 
fim, o encerramento do processo ou fase, como exemplificado no Fluxo 1. Lembrando que 
um projeto tem início e fim definidos, porém somente será considerado encerrado quando 
todas as etapas forem concluídas ou o projeto for cancelado por ser inviável. 

 
Fluxo 1: Ramificação da Integração 



 

  

4.2. ESCOPO  
Segundo Heldman (2010, p. 49), o gerenciamento do escopo trata de definir todo o 

trabalho a ser desenvolvido e apenas aquele necessário, ou seja, define quais são as ações que 
fazem parte do projeto e quais as que não fazem, sendo isso expresso nos seguintes cinco 
processos: (i) coleta de requisitos, que trata de definir a entrega e requisitos do produto do 
projeto; (ii) definição do escopo, em que é criado o plano de gerenciamento do escopo; (iii) 
EAP, processo em que são definidos tarefas, dependências, custos e outras informações 
necessárias; (iv) verificação do escopo, no qual são examinadas as entregas, por técnicas de 
mensuração e (v) controle do escopo, que controla as modificações. 

Heldman (2010, p. 49), descreve que o gerenciamento do escopo compreende tanto o 
escopo do produto quanto do projeto. Sendo o escopo do produto, que se refere a 
características do produto ou serviço do projeto, e o do projeto, envolve a administração da 
execução do projeto, e somente sua execução. 

Como descreve Valeriano (2005, p. 155), o gerenciamento do escopo constitui uma 
descrição documentada de um projeto quanto a seus objetivos ou resultados, sua abordagem e 
conteúdo, que assegura a conclusão do projeto com sucesso em todas as etapas descritas na - 
Estrutura de Decomposição do Trabalho (EDT) ou, como é conhecida, na EAP, que abrange 
as duas vertentes do projeto, que são o escopo do produto e o escopo do projeto.  

No Fluxo 2, o gerenciamento do escopo, em que serão descritas, no EAP, todas as 
etapas e demais ações da área. 

 
Fluxo 2: Gerenciamento de escopo 

4.3. TEMPO 
 Para Heldman (2009, p. 50), o gerenciamento de tempo é definido em seis processos 
para a conclusão do projeto em tempo hábil, que são: (i) atividades, em que são definidas as 
atividades do projeto; (ii) sequência das atividades já definidas; (iii) estimativas dos recursos 
da atividade; (iv) estimativa da duração da atividade; (v) cronograma e desenvolvimento do 
cronograma e (vi) controle do cronograma. 

Valeriano (2009, p. 165) define o tempo como sendo uma área que deve ser 
rigidamente administrada no projeto. Ele explica que se tiver uma maior rapidez no tempo de 
execução das tarefas, pode-se obter um melhor desempenho ou maior qualidade do produto, 
possibilitando uma redução de custos por ter processos concluídos mais rápido. Entretanto, os 
atrasos previstos podem gerar mais gastos de recursos para recuperá-los. Segundo Valeriano 
(2009, p. 165), o tempo deve ser permanentemente planejado, e não deixar para quando surgir 
o processo. Ele resume da seguinte forma: “Se toda a gestão do tempo puder ser resumida em 
poucas palavras, pode-se dizer que ela consiste no cuidadoso preparo de um cronograma e 
no seu criterioso controle, para que o projeto seja concluído no tempo previsto.” 

Definir as atividades não será suficiente para a conclusão do projeto com sucesso, é 
preciso definir a necessidade da conclusão da atividade A para se iniciar a atividade B, e 
assim sucessivamente, como, por exemplo, uma empresa somente poderá comprar um 
computador se tiver verba, e somente terá verba apresentando um motivo para a compra. 



 

  

Ter certeza de que o projeto será entregue na data prevista ou com atraso, dentro do 
orçamento ou extrapolando o que foi planejado, somente será possível se houver controle 
durante todo o projeto e não apenas no seu início. Será preciso atenção com o caminho crítico 
do projeto, isto é, deve-se atentar para as atividades que precisam ser controladas, 
independentemente de o projeto estar em dia ou em atraso, pois elas definem o sucesso da 
gestão do tempo. 

A seguir, apresenta-se o Fluxo 3 com as áreas que compõem o gerenciamento do 
tempo. 

 
Fluxo 3: Gerenciamento do tempo 

4.4. CUSTOS  
Gasnier (2010, p. 22) define o gerenciamento de custo como sendo o envolvimento dos 

processos necessários para assegurar a conclusão do projeto dento do orçamento aprovado. 
Assim, é preciso saber quais e quantos são os recursos por meio de uma planilha ou o sistema 
que a empresa utiliza para o cadastro dos recursos que serão necessários para que seja possível 
a elaboração de uma estimativa de custos, que visa à composição de um orçamento do projeto. 

Para Heldman (2009, p. 51), o gerenciamento de custo serve para definir estimativas de 
modo a controlar os custos e os recursos para garantir a conclusão do projeto, de acordo com o 
orçamento aprovado. Essa área lida também com os outros custos, como o custo de 
manutenção e suporte para o software. Para isso, são utilizadas duas técnicas para optar entre 
alternativas e aprimorar o processo do projeto, os custos do ciclo de vida e a engenharia de 
valor. O ciclo de vida vem para reunir um conjunto de aquisições, operações, descarte e outros, 
para que assim possa comparar ou decidir entre as alternativas. Já a engenharia de valor é para 
aperfeiçoar o ciclo de vida, aprimorando cronograma, lucros, recursos e qualidades. 

Existem três processos de gerenciamento de custos, conforme Heldman (2009, p. 50), a 
saber: (i) estimativa dos custos, (ii) determinação do orçamento e (iii) controle dos custos 
(Fluxo 4). Isso para que o projeto não ultrapasse o orçamento aprovado, pois o planejamento 
dos custos objetiva fazer os processos o mais rápido possível com o máximo de perfeição para 
que o projeto fique dentro o orçamento ou abaixo do planejado e aprovado. 

E para aprimorar o processo têm-se duas ferramentas de auxílio, como o ciclo de vida 
do projeto, que reúne diferentes custos de aquisições e outras coisas, e tem-se a engenharia de 
valor, que vem para ajudar no cronograma, nos lucros, nas qualidades e recursos, otimizando 
os custos do ciclo de vida. 

Pode-se ainda dizer que esta área é necessária para eliminar custos desnecessários, e 
maximizar a qualidade do resultado final, com a utilização dos três processos, como definiu 
Heldman (2009, p. 50). 

 
Fluxo 4: Gerenciamento de custos 



 

  

4.5. QUALIDADE  
Heldman (2009, p. 51) divide em três partes – planejamento, execução e 

monitoramento e controle – o processo de gerenciamento de qualidade, isso para que o 
projeto cumpra os requisitos propostos para obter qualidade tanto no produto quanto no 
processo de gerenciamento do projeto, durante o período de sua realização. 

Segundo Valeriano (2005, p. 193), o gerenciamento de qualidade é o fator que pode 
decidir o futuro de uma empresa, pois deve assegurar a satisfação de todos os stakeholders, e 
não apenas atender as exigências do mercado para que se obtenha ou mantenha a certificação 
NBR ISO 9001.  

Como referido pelos autores citados anteriormente, o gerenciamento de qualidade pode 
ser definido como sendo a área responsável por conquistar e manter os clientes, com a entrega 
da qualidade contratada. Qualidade essa que não dever ser verificada apenas no momento do 
encerramento do projeto, e sim desde o início, pois a qualidade não está apenas em um produto 
acabado, ou projeto finalizado, a qualidade está na boa comunicação entre os membros do 
projeto, principalmente a comunicação com o cliente. O Fluxo 5 mostra o gerenciamento de 
qualidade e seus processos. 

 
Fluxo 5: Gerenciamento de qualidade 

4.6. RECURSOS HUMANOS  
Gasnier (2010, p. 23) expressa que esta área terá sucesso se houver um envolvimento 

entre as pessoas, de forma que sua produtividade não seja prejudicada. Esse tipo de 
relacionamento entre os integrantes do projeto será possível mediante um organograma que 
define a equipe do projeto, assim como a hierarquia e subordinação, suas responsabilidades e 
competências. Desse modo, essas pessoas se sentirão integradas e motivadas para compor a 
equipe do projeto.  

O gerenciamento de recursos humanos desenvolve e gerencia a equipe do projeto para 
que se poça integrar todas as pessoas envolvidas, incluindo também o cliente. Isso porque 
cada um deles requer uma forma diferente de comunicação, forma essa que varia de acordo 
com a situação da tarefa e com os componentes da equipe. Assim, para que as competências 
sejam as necessárias para o projeto, os integrantes recrutados, conforme a necessidade dos 
recursos do projeto em questão, não precisam se conhecer (Heldman, 2009, p. 52).  

Conforme cita Valeriano (2005, p. 211), o gerenciamento de recursos humanos trata 
além dos que trabalham no projeto, nele incluem-se os demais envolvidos. Essa área serve 
para definir a quantidade de pessoas necessárias no projeto, assim como suas atribuições para 
sua conclusão. 

Pode-se classificar, com base nas definições anteriores, a área de gerenciamento de 
recursos humanos como sendo aquela responsável por definir a quantidade de pessoas que 
vão compor a equipe de um projeto, cujos componentes não precisam se conhecer, assim 
como um projeto é único sua equipe também é única, portanto, ela será desfeita no 
encerramento das atividades decorrentes do término do projeto. 

Na sequência, no Fluxo 6, apresenta-se o gerenciamento de qualidade. 



 

  

 
Fluxo 6: Que expressa o gerenciamento de qualidade 

4.7. COMUNICAÇÃO  
Gasnier (2010, p. 24) refere que o gerenciamento da comunicação é o grande desafio 

nas organizações, pois as informações têm de ser coletadas, processadas e gerar novas 
informações, de maneira organizada. Desse modo, são identificadas as necessidades de cada 
stakeholders para que, assim, se saiba quais informações cada um precisa receber. Esta 
identificação é possível por meio de um plano de comunicação que deve definir a melhor 
forma, ou formas, de comunicação, seja por relatórios, internet, eventos, telefone, rádio ou 
outros meios.  

Descreve Valeriano (2005, p. 227) que o gerenciamento de comunicação deve ser clara 
e direta. Comunicação que deve ser feita de forma mais prática e viável possível para o 
projeto. As informações serão recolhidas, armazenadas e recuperadas, quando preciso, durante 
e após o encerramento do projeto. Esses dados armazenados poderão ser utilizados como base 
para futuros projetos. 

Essas informações coletadas, como descrito por Heldman (2009), servirão como 
informações históricas para os projetos futuros, dados esses que devem ser compartilhados 
com todos os interessados – integrantes do projeto, parceiros e clientes –, desde que sua 
divulgação seja necessária a quem compete saber, pois uma informação desnecessária a uma 
equipe pode atrapalhar o andamento do projeto. Por esse motivo, Heldman (2009, p. 53), 
define (Fluxo 7) que é preciso identificar as partes interessadas para estabelecer, parâmetros de 
comunicação, a fim de que se possa planejar as comunicações, distribuir as informações, 
gerenciar as expectativas das partes interessadas e reportar o desempenho, que é feito na 
monitoração e controle. 

 
Fluxo 7: Gerenciamento da comunicação 

4.8. RISCOS  
Segundo Gasnier (2010, p. 24), o gerenciamento de riscos é uma das principais causas 

para o sucesso ou fracasso de um projeto, caso não sejam avaliadas com atenção e 
identificadas as ameaças e oportunidades que o envolvem, isso acarretará em seu fracasso. O 
e que é explicado por esse autor de forma explícita é que essa avaliação dos riscos deve ser 
feita antes da execução, e não “em cima da hora”, ou seja, quando se está executando o 
projeto. 

Descreve-se que o recolhimento de informações serve para caracterizar os riscos e 
identificar tudo o que pode dar de errado em um projeto. Assim, quantifica-se o risco para 
avaliar que impacto ele pode acarretar no projeto. Então se acompanha o desenvolvimento e 



 

  

se mantém o controle dos riscos com o objetivo de elaborar ações para minimizar seus efeitos 
negativos no projeto ou mesmo eliminar os que possam prejudicá-lo, sendo imprescindível 
continuar a trabalhar na identificação de novos riscos (Gasnier, 2010). 

Na visão de Heldman (2009), o mais importante na área de gerenciamento de riscos, é 
que cabe ao gerente do projeto o máximo empenho em identificar todos os ricos e 
desenvolver soluções para os que forem identificados e que possam trazer consequências de 
maior impacto para os objetivos do projeto. 

Pode-se definir o gerenciamento de riscos como sendo o controle de tudo aquilo que 
seja indesejado e que prejudique de alguma forma e em algum momento o projeto, gerando 
seu atraso ou, na pior das situações, seu encerramento por tornar-se inviável devido aos 
riscos.  

A seguir, observa-se no Fluxo 8, que a partir dos riscos é ramificado os subtítulos a ser 
trabalhados para sua identificação e procedimento para neutralizá-los, ou diminuir seus 
impactos. 

 
Fluxo 8: Gerenciamento de riscos 

4.7. AQUISIÇÕES 
Para Gasnier (2010, p. 25), o gerenciamento de aquisições é definido como a área de 

gerenciamento da logística, pois “[...] envolve a identificação e o desenvolvimento de 
fornecedores e a administração do processo de aquisição e abastecimento de produtos e 
serviços externos”. Para tanto, será preciso realizar um planejamento de compras com base no 
cronograma, estruturar um sistema de requisição para aprimorar a formalização e 
comunicação das necessidades, selecionar e desenvolver fornecedores, enquanto o processo 
de negociação vem para fixar as obrigações entre as partes, por meio de contratos. E 
finalizando com a responsabilidade de entregar aquilo que foi estipulado em contrato. 

O gerenciamento de aquisições, segundo Heldman (2009, p. 55), abrange os processos 
de aquisições de bens e ou serviços de fornecedores. São definidos pelo autor os processos de 
planejar, realizar, administrar e encerrar as aquisições. 

O gerenciamento da área de aquisição, para Valeriano (2005, p. 243), trata de todos os 
recursos necessários para a execução de um projeto, desde a compra de equipamentos até a 
contratação de terceiros para auxílio, e ainda ressalta a importância dos fornecedores e sua 
participação nos processos do projeto, considerando que, por já terem uma experiência com o 
produto, podem trazer soluções mais rápidas e assertivas. 

Pode-se definir esta última área de gerenciamento como sendo a atividade que define a 
quantidade, o custo e o momento de comprar o que é necessário, usando como base o 
cronograma do projeto (Fluxo 9). 



 

  

 
Fluxo 9: Gerenciamento de aquisições 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, após avaliação dos referenciais, que a aplicação dos mind maps, em todas 
as fases do desenvolvimento de um projeto, não só é adequada como customiza a percepção 
do planejador de tarefas-chave de forma dinâmica e possibilita a ele uma fácil memorização 
das etapas de todo o processo. Isso torna as decisões mais ágeis e adequadas as tomadas de 
ações necessárias  ao monitoramento eficaz do gerenciamento do projeto. 
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