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A EFICÁCIA DO ZIG

Zig garante um
projeto dentro
do prazo e com
controle do
orçamento.

Eficácia, fator chave para o
sucesso do seu projeto.
Projetos bem sucedidos são
aqueles que ocorrem dentro
dos prazos e do orçamento
previstos.

Esses fatores são essenciais
para criação de equipes de
alta performance, que
trabalham em níveis
diferenciados de motivação
Um bom planejamento e um
e envolvimento, oferecendo
acompanhamento sistemático
menos resistência às
são fatores fundamentais para
mudanças capazes de trazer
o sucesso.
grandes ganhos nos
Imprevistos são inerentes aos resultados.
negócios e para administráAs pessoas sabem
los com eficácia, uma boa
exatamente o que devem
preparação e assessoramento
fazer!
são fundamentais.
ZIG é uma ferramenta capaz
Reduzir o stress dos projetos
de atender todas essas
gera comprometimento e
questões de uma maneira
sinergia entre os membros
muito simples.
da equipe. Com isso, os
resultados individuais vão
É sofisticado, permite realizar
além das expectativas.
projetos dentro do prazo,
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com total controle do
orçamento e principalmente
com baixos níveis de stress.
Auxilia na implantação de
uma metodologia de
gerenciamento de projetos
de forma natural e apoiada
na colaboração de todos.
Em pouco tempo a equipe
percebe que a organização
e a padronização podem
diminuir a sobrecarga de
trabalho, comum nos
dias atuais.

ZIG no dia a dia

Eficácia = Resultados > Objetivos
A comunicação eficaz reduz uma série
de problemas e conflitos.
Empresas como a 3M do Brasil, Shell,
Metrô de SP e T4f já descobriram esses
benefícios.
Veja como ZIG traz resultados acima
dos esperados:
Ajudando a cumprir os prazos
• Através de um comportamento
pró-ativo quando ocorrerem desvios
dos objetivos propostos

Tratando os Riscos:
• Identificando em tempo real as tarefas
que se atrasarem impactarão no
prazo final
• Exibindo precisamente os desvios sobre
a previsão inicial
Controlando o escopo
• Fornecendo uma linha de base viva!
• Oferecendo um planejamento fácil
e on-line

• Sinalizando de forma clara e precisa a
dimensão do desvio do planejado.

• Promovendo o reaproveitamento de
projetos anteriores

• Trazendo uma maior transparência dos
fatos entre todos os membros da equipe

Mantendo a qualidade

• Permitindo um trabalho mais ágil através
da troca de informações relevantes
Controlando o orçamento
• Fornecendo a análise de custos através
de EVA (earned value analisys)
• Gerando o Fluxo de Caixa dos projetos
• Calculando automaticamente o
VPL (valor presente líquido) e
TIR (taxa interna de retorno)

• Através da monitoração e
disponibilização dos resultados
para todos
Melhorando a comunicação
• Através de uma visão que vai do
macro até o detalhe
• Trazendo maior agilidade na divulgação
das informações
ZIG garante a eficácia dos projetos.
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