
Como administrar as 
vendas com o Slack
O Slack está cheio de ferramentas para criar 
relacionamentos com clientes e fechar negócios 
como equipe em um piscar de olhos
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Introdução
O Slack está cheio de ferramentas para criar relacionamentos com clientes e fechar negócios 
como equipe em um piscar de olhos.

O tempo não espera por ninguém. Portanto, é necessário acelerar o ciclo de vendas para não 
perder clientes em potencial.

Para fechar negócios com mais rapidez, as pessoas devem trabalhar em equipe. No entanto, 
devido à recente crise econômica, todas as organizações (das pequenas empresas às gigantes 
de tecnologia) precisaram fazer mais com o que já tinham, gerar receita sem contratar mais 
funcionários. A empresa de pesquisa e consultoria Gartner aconselha as empresas a se 
preparar para uma rotatividade de mão de obra 50% a 75% maior que o normal no próximo 
ano. Enquanto isso, um recente levantamento da consultoria empresarial PwC descobriu que 
95% dos executivos veem a inovação como um componente fundamental para manter o 
crescimento durante recessões.

Quando uma empresa “aperta os cintos”, pode ficar mais difícil alcançar as metas. Sendo 
assim, os líderes de vendas mais experientes devem tomar a dianteira nesse cenário dinâmico, 
reavaliar o processo atual e encontrar maneiras de conduzir suas equipes à vitória.

É aí que entra a sede digital, um lugar onde você pode conectar conversas, automações e apps 
em uma experiência de colaboração. Se você está tentando reunir colegas para uma sessão 
sobre estratégia em uma nova conta, receber aprovação para dar um desconto ou conseguir 
assinaturas, a sede digital é a ferramenta que vai proporcionar essa interação e onde  
tudo acontece.

No Slack, nossa plataforma é a central que conecta tudo o que fazemos. E dados encomendados 
da empresa de pesquisa de mercado Forrester mostraram que o uso da sede digital para 
administrar as vendas gerou melhorias impressionante em nossos fluxos de negócios:

• 13% mais negócios fechados

• 28% mais produtividade em vendas

• 60% mais rapidez na resposta ao cliente

Quer saber como conseguimos chegar a esses números? Reunimos alguns dos nossos 
melhores especialistas em vendas para explicar cada passo do fechamento de um negócio no 
Slack, da venda em equipe até o gerenciamento de aprovações com a automação.

https://www.gartner.com/en/articles/great-resignation-or-not-money-won-t-fix-all-your-talent-problems
https://www.pwc.com/us/en/library/pulse-survey/executive-views-2022.html
https://www.pwc.com/us/en/library/pulse-survey/executive-views-2022.html
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-sales
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-sales
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Deixe os colegas recém-contratados 
por dentro de tudo já na integração
O Slack não só ajuda a equipe a colaborar, como também permite informar novos membros 
sobre a cultura e os processos da empresa com a exibição do contexto histórico que, em outros 
lugares, ficaria perdido em imensas conversas por e-mail e apps desconectados.

“Temos um bot para avisar onde os novos contratados estão na jornada de integração”, diz 
Tom Forgacs, VP de vendas do Slack no Canadá. “Se alguma dessas pessoas tiver uma dúvida, 
posso pesquisar nosso repositório de aprendizado e postar o artigo relacionado no canal 
público da empresa. Isso ensina a todos onde está armazenado o nosso conhecimento coletivo 
e pode ajudar outros que têm a mesma dúvida”.
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Venda em equipe com canais, 
ferramentas e integrações
Na hora de vender em equipe, usamos muito os canais exclusivos da conta. Imagine um lugar 
onde você pode reunir representantes de vendas com o pessoal do jurídico, do financeiro, de 
produtos, da engenharia e do marketing. Em um canal, todos podem elaborar rapidamente uma 
estratégia e juntar informações antes de incluir os executivos de vendas.

Nossas integrações e automações garantem que ninguém perca nada, e os colegas de equipe 
podem escolher como querem se comunicar (mensagens, áudio, emoji ou clipes). Isso é mais 
eficiente do que chegar a um consenso sobre o que funciona melhor para todos em 30 minutos. 

Essa agilidade ajudou Victoria Breidenthal, executiva de conta sênior do Slack para grandes 
empresas, a indicar o vice-presidente para histórias, interações e contextos relevantes e, em 
seguida, enviar um clipe para explicar as próximas etapas. “Não foi necessária uma ligação 
de preparação de uma hora”, ela diz. “Sabemos que a agenda dos nossos executivos é lotada, 
então esta é uma maneira ótima e assíncrona de dar um toque a mais além do texto”.

https://slack.com/intl/pt-br/blog/collaboration/swap-video-calls-emails-asynchronous-video
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Leve clientes para seu workspace 
pelo Slack Connect
Agora que você chegou até aqui, provavelmente está em uma conversa rápida com um 
cliente que deseja respostas em tempo real. A agilidade na comunicação das informações 
é fundamental no setor de vendas, e o Slack Connect facilita esse processo para você. 
É possível convidar clientes de fora da organização para trabalhar em canais seguros 
e exclusivos, que permitem aproveitar ao máximo suas ferramentas e seus dados. 

Neste estágio da jornada, o relacionamento está no auge, e o Slack está pronto para ajudar 
você a ter sucesso. Todos podem compartilhar informações e tomar decisões rápidas – basta 
enviar uma mensagem para o financeiro e o jurídico para finalizar o negócio no mesmo canal 
que você está usando desde o início.

Antes, quando você conseguia conversar com o cliente por 
mensagem, significava que o negócio estava quase fechado.  
Hoje, o novo padrão é apresentá-los a um relacionamento no 
Slack. O que antes levava horas ou dias passa a ser feito em 
minutos e vocês trabalham juntos. É divertido.”
Victoria Breidenthal
Executiva de conta sênior para grandes empresas, Slack

https://slack.com/intl/pt-br/connect
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Feche negócios mais rápido com o 
app Sales Cloud para Slack
Às vezes, os últimos estágios do ciclo de vendas podem ser fragmentados. Por exemplo, pense 
nos negócios realizados por e-mail, em que você ficava fora da conversa ou precisava pesquisar 
informações em uma cadeia interminável de mensagens. Informações essenciais podem 
facilmente cair no esquecimento. Mas isso não acontece quando você integra o Sales Cloud 
com o Slack. 

O app Sales Cloud para Slack permite que os representantes interajam com dados e registros 
do Salesforce no Slack e que as alterações feitas sejam aplicadas automaticamente ao 
Salesforce. Assim, os representantes de vendas podem pensar de forma mais estratégica desde 
o início, porque têm acesso a dados e contexto relevantes em tempo real, direto nos canais 
que já usam para colaborar. O app também aprimora a visibilidade como um todo. Os usuários 
do Slack podem configurar notificações e alertas para ficar por dentro de tudo e garantir que 
todos saibam o que está acontecendo. Dessa maneira, a equipe trabalha mais rápido e inclui as 
partes interessadas corretas no fechamento do negócio. 

“Velocidade é a alma do negócio”, diz Forgacs. “Quando as conversas e as aprovações 
acontecem no mesmo lugar, registrar os detalhes no CRM fica muito mais fácil”.

https://slack.com/intl/pt-br/blog/collaboration/salesforce-and-slack-for-sales-and-service
https://slack.com/intl/pt-br/blog/collaboration/salesforce-and-slack-for-sales-and-service
https://slack.com/intl/pt-br/apps/A028VJ1KG3G-sales-cloud-for-slack?tab=more_info
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Gerencie aprovações com salas de 
negócios e fluxos de trabalho
Você está quase lá. O final do trimestre está chegando, o cliente quer assinar e você precisa 
garantir que os líderes de vendas e o departamento financeiro estejam prontos para fechar 
o negócio.

No Slack, criamos “salas de negócios” com fluxos de trabalho (automações sem ou com 
pouco código que todos na empresa podem criar) para enviar aprovações de maneira pontual 
e organizada. Costumamos ouvir dos clientes que este estágio do negócio precisa avançar na 
velocidade da luz. Portanto, pode ser muito prático para os executivos de conta participar de 
um breve círculo de áudio com as partes interessadas para superar qualquer obstáculo.

“Qualquer pessoa pode ver o contexto desde o início e entrar no canal para participar de um 
círculo sobre o negócio específico, principalmente se algo sair do padrão”, diz Breidenthal. “E 
se outro representante herdar o cliente no futuro, poderá voltar e ver o que aconteceu e quem 
estava envolvido. Portanto, todos sabem tudo sobre preços, considerações legais e o que foi 
feito em conjunto”.

https://slack.com/intl/pt-br/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/intl/pt-br/help/articles/4402059015315-Use-huddles-in-Slack
https://slack.com/intl/pt-br/help/articles/4402059015315-Use-huddles-in-Slack
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Tenha uma visão clara da próxima 
etapa no pipeline
Um dos maiores benefícios de fazer todo o ciclo de vendas em uma sala de negócios é que os 
executivos interagem e ficam por dentro do status de negociações importantes. Principalmente 
na economia de hoje, ter acesso a números atualizados e previsões precisas é um dos fatores 
mais importantes para manter o fluxo de negócios transparente.

Com o lançamento da tela do Slack no próximo ano, os representantes de vendas vão 
poder registrar as ideias e os próximos passos que muitas vezes ficam perdidos após o fim de 
uma ligação. O resultado é um artefato compartilhável que todos podem consultar, estejam 
presentes na reunião ou não. “A tela vai oferecer um lugar para armazenar arquivos, anotações 
sobre a conta e os dados de que as equipes de vendas precisam (que podem ser personalizados 
com integrações que ajudam a manter a produtividade)”, diz Yousaf Sajid, gerente sênior de 
soluções de marketing no Slack. “Depois do anúncio deste produto no Dreamforce 2022, os 
clientes disseram que mal podiam esperar usá-lo para acelerar o trabalho com as ferramentas 
favoritas e de forma mais estratégica com 
dados em tempo real”.

A visão do pipeline em tempo real é muito útil para mim. Muitas 
vezes, preciso de informações sem saber que elas são necessárias. 
Nosso VP sênior ou o diretor para as Américas pode enviar uma 
pergunta e não saberei até aquele momento que devia estar 
preparado para essa dúvida específica. É um recurso que ajuda a 
administrar a empresa de maneira mais previsível.”
Tom Forgacs
Vice-presidente de vendas do Slack no Canadá

https://slack.com/intl/pt-br/blog/productivity/your-digital-hq-just-got-better-with-slack-canvas
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Comemore as vitórias da equipe 
com automações 
Chegou a hora de estourar o champagne: você conquistou o cliente e fechou o negócio. Mas 
o trabalho não termina por aí. É essencial reconhecer publicamente os esforços da equipe de 
conta para criar uma cultura interna robusta, que leve a negócios maiores e melhores no futuro.

O Slack aprimorou a arte das vendas ao tornar o compartilhamento de vitórias e o 
reconhecimento de nossos funcionários uma prioridade, mas usamos automações para que 
ninguém seja esquecido. “Uma das minhas maiores preocupações como líder de vendas é não 
reconhecer uma vitória”, diz Forgacs. “Nossa automação pede informações específicas sobre 
como conseguimos fechar o negócio, quem foi importante para o processo e até lembra de 
enviar presentes. É um jeito muito divertido e humano de comemorar as conquistas do outro 
e compartilhar lições”.

É assim que acontece um negócio no Slack. Com a sede digital para reunir todos no mesmo 
espaço, os representantes terão mais tempo com os clientes, o que libera todos das tarefas 
administrativas, permite criar relacionamentos sólidos e fechar negócios mais rápido.

Quer saber mais? Descubra como o Slack reúne representantes, ferramentas e clientes em 
uma sede digital.

https://slack.com/intl/pt-br/solutions/sales


Sobre o Slack
O Slack é sua sede digital: um lugar em que o trabalho flui entre pessoas, sistemas, parceiros e 
clientes. A plataforma derruba as barreiras de comunicação dentro e fora da sua organização 
reunindo equipes e ferramentas para lidar com objetivos, projetos e processos em comum nos 
canais e no Slack Connect. É uma ferramenta que vai além das barreiras físicas, permitindo que 
as pessoas tenham flexibilidade para trabalhar onde, como e quando quiserem com círculos 
e clipes. Além disso, possibilita que todos tenham acesso a apps e fluxos de trabalho para 
automatizar tarefas do dia a dia. Em uma era que prioriza a tecnologia, o Slack torna sua vida 
profissional mais simples, agradável e produtiva.

As informações abaixo têm fins puramente informativos e não contêm nenhum compromisso obrigatório. Não utilize essas 
informações para tomar decisões a respeito de suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, 
recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.
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