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Gerando economia como
diferencial competitivo.
ZIG é uma ferramenta que 
traz eficácia na gestão dos 
projetos. 

Tem como principal foco as 
pessoas e é capaz de promo-
ver mudanças nos compor-
tamentos para facilitar a 
criação de equipes de alta 
performance.

Além da eficácia, ZIG traz 
uma economia financeira, 
independente do perfil de 
cada equipe, assegurando que 
o investimento seja bastante 
vantajoso.  

As empresas normalmente 
não computam os gastos 
relacionados ao 
acompanhamento dos 
projetos. 

Esses custos são 
significativos, pois estão 
relacionados principalmente 
com as interrupções das 
atividades, necessárias ao 
acompanhamento dos 
projetos. Geralmente são 
decorrentes das reuniões de 
acompanhamento, 
envolvendo vários profis-
sionais simultaneamente e 
por pequenos encontros 
entre o gerente do projeto e 
cada membro da equipe.

Apresentamos a seguir 
cálculos baseados em valores 
bastantes conservadores de 
custos com pessoal.  Dessa 
forma buscamos garantir sua 
validade em todas as 
situações.

Os percentuais de redução 
na duração das atividades 
através do ZIG estão 
baseados principalmente nos 
depoimentos da Nortel 
Telecom que foi a primeira 
empresa a utilizar o ZIG para 
acompanhar projetos de 
desenvolvimento de software 
em 2005. Desde então o 
produto evoluiu continua-
mente o que nos assegura 
que esses valores se 
tornaram ainda mais efetivos.

Usou ZIG,
gerou 

economia!  

ZIG GERA ECONOMIA
Fe

ve
re

iro
 d

e 
20

09



2

Usando ZIG
Como ZIG gera economia financeira

Softwares Inteligentes

Rua Antonio Lapa, 518
Cambui, Campinas, SP
13025-241
www.klais.com.br

19 3249-2222

Quantos usuários acessarão o ZIG ?

Função Nº de Profissionais

Ger. de projeto
Colaboradores
Total 

3
12
15

Gastos anuais nos projetos

Sem utilizar ZIG R$ 162.000,oo

Utilizando ZIG R$ 54.000,oo

Economia gerada por ZIG R$ 108.000,oo

Gastos mensais nos projetos

Sem utilizar ZIG R$ 13.500,oo

Utilizando ZIG R$ 4.500,oo

Economia gerada por ZIG R$ 9.000,oo

Horas trabalhadas no acompanhamento 
e nas reuniões dos projetos

Função Sem utilizar ZIG Utilizando ZIG

 Gerentes de projeto
 Colaboradores

288
240

163
158

Redução nos tempos ao usar o ZIG

Função Reuniões Acompanhamento

 Gerentes de projeto
 Colaboradores

30 %
30 %

50 %
50 %

Quantas horas mensais são gastas em reuniões e em 
atividades de acompanhamento de cada projeto?

Função Horas mensais em 
reuniões

Horas mensais - atividades 
de acompanhamento

 Gerentes de projeto
 Colaboradores

8
8

16
2

Qual o custo de cada profissional e em quantos projetos simultâneos ele trabalha?

Função Custo mensal Valor homem/h Nº de Projetos

Gerentes de projeto
Colaboradores

R$ 5.000,oo
R$ 3.000,oo 

R$ 31,25
R$ 18,75

4
2 

Estas tabelas exibem os cálculos que demonstram 
a economia financeira gerada pelo ZIG para um 
perfil de usuários genérico.

Esses cálculos levam em conta apenas os custos 
com pessoal associados às atividades de 
acompanhamento dos projetos.


