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APRESENTAÇÃO
Este é um documento gerado automaticamente pelo izCode, e seu objetivo é apresentar de forma sucinta o
projeto gerado automaticamente pelo izCode, e demonstrar o valor que a geração automática de código pode
trazer para a sua empresa e projeto.

COMO ESTIMAR O CUSTO DE DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO ?
Estimar o custo de desenvolvimento de um projeto é uma tarefa muito difícil, seja para produção de software, ou
para qualquer tipo de produto ou serviço no mundo real. Fornecedores, preços, prazos, custos extras,
imprevistos, muitas são as dificuldades que um gerente de projetos encontra ao tentar estimar o custo de
desenvolvimento de um projeto.
Para estimarmos o custo de desenvolvimento deste software gerado automaticamente pelo izCode, nós
utilizamos como base o COCOMO II (1980), e o adaptamos ao nosso tempo, e as linguagens modernas.
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ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO
Levando em consideração a formula do COCOMO II, podemos fazer uma estimativa de quantas horas de
codificação seriam necessárias para o completo desenvolvimento deste projeto. Abaixo segue a estimativa de
prazos e custos sem o izCode.
ESTIMATIVA DE CUSTOS E PRAZOS DE DESENVOLVIMENTO SEM O izCODE
A
B

Numero de Entidades
Numero de Linhas de Código Geradas ( SLOC´s)

7
17444.76

C
D
E

Horas Estimadas de Desenvolvimento
Custo Por Hora
Custo Total de Desenvolvimento

1205
R$25.00
R$ 30,116.71

(=C*D)

T

Custo Total do Projeto

R$ 30,116.71

(=C*D)

REDUZINDO OS CUSTOS COM IZCODE
O objetivo do izCODE, é permitir que você desenvolva o mesmo projeto, com uma qualidade superior, e um custo
até 70% menor. Além disso, o prazo de entrega dos seus projetos reduzirá em 90%. Se consideramos o uso do
izCode, as estimativas de custos e prazos para a produção do seu projeto mudam radicalmente:

ESTIMATIVA ECONOMIA DE CUSTOS E PRAZOS COM O izCODE

D
E
F
G

Horas Estimadas de Desenvolvimento
Custo Por Hora
Custo Total de Desenvolvimento
Investimento izCODE

120
R$25.00
R$ 3,011.67
R$ 6,023.34

(90% de redução)

T

Custo Total do Projeto

R$ 9,035.01

( =F + G )

Economia

R$ 21,081.70

(70.00%)

(=D*E)
( = 20% de T )
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PROPOSTA COMERCIAL
Acreditamos que a solução apresentada, de geração automática de código personalizada, representará um
diferencial competitivo importantíssimo que a sua empresa não pode abrir mão.
Em face de apresentarmos uma solução tecnológica capaz de reduzir em até 90% o tempo de desenvolvimento de
um projeto de software, que representará neste projeto uma economia de R$ 21,081.70, propomos entregar a
chave de criptografia que permitirá a extração do código gerado, a ser encaminhada imediatamente por email,
pela quantia final de R$ 6,023.34.
Desta forma, você terá uma economia final da ordem de 70.00%, ou R$ 21,081.70.

FORMA DE PAGAMENTO
Após a assinatura do contrato, você receberá imediatamente a chave criptográfica, liberando imediatamente o
código gerado.
O valor integral do contrato, poderá ser parcelado em até 3 pagamentos mensais consecutivos, sendo o primeiro
pagamento a ser realizado em até 30 dias após a recepção da chave criptográfica.

CONCLUSÃO
Acredito que a proposta acima representa um excelente custo/benefício para sua empresa, que reduzirá
drasticamente custos, prazos, e aumentará de forma exponencial a qualidade do software produzido.
Sinta-se a vontade para entrar em contato para esclarecer qualquer tipo de dúvida.
Atenciosamente,

Diretor Técnico
joaopaulo@izcode.com
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