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Sumário executivo 

 “Agora, o Slack é o nosso escritório. O que fazíamos presencialmente, agora fazemos 
com o Slack. E em termos de cultura, de certa forma é melhor do que conversas casuais 
ou rápidas - como o Slack pode ser assíncrono, você não interrompe as pessoas 
enquanto estão concentradas no trabalho, elas podem ficar a par e serem incluídas nas 
conversas em andamento depois do fato ocorrido ” 
 
Gerente de engenharia, setor de tecnologia de segurança  

 
 

A Slack contratou a Forrester Consulting para 

conduzir um estudo Total Economic Impact ™ (TEI) 

e examinar o retorno potencial sobre o investimento 

(ROI) que as empresas podem obter com a 

implantação do Slack Plus ou do Slack Grid. O 

objetivo do estudo é fornecer aos leitores uma 

estrutura para avaliar o possível impacto financeiro 

da utilização do Slack em suas organizações. 

Para entender melhor os benefícios, custos e riscos 

associados a esse investimento, a Forrester 

entrevistou e pesquisou clientes com experiência no 

uso do Slack. 

Antes de usar o Slack, as organizações 

entrevistadas e pesquisadas usavam ferramentas de 

e-mail e de bate-papo isoladas entre as funções 

empresariais. Por exemplo, as equipes de 

desenvolvedores e de engenharia usaram 

ferramentas de comunicação e de bate-papo 

diferentes das usadas pelas equipes de vendas e 

suporte. Portanto, as empresas buscavam maneiras 

de melhorar a comunicação, a produtividade e 

eficiência e a cultura organizacional. 

As organizações entrevistadas e pesquisadas 

decidiram implantar o Slack devido à sua capacidade 

de habilitar uma força de trabalho remota e uma 

cultura forte (por exemplo, facilitando a transição 

para o trabalho remoto, permitindo o trabalho 

síncrono e assíncrono e mantendo e melhorando a 

cultura da empresa) e sua extensibilidade e 

facilidade de integração de outros aplicativos 

empresariais e de engenharia. 

Isso resultou em benefícios significativos, conforme 

detalhado neste estudo de caso. Com o Slack, as 

organizações aumentaram a produtividade, 

economizaram custos ao encerrar as ferramentas 

legadas, aceleraram a receita e melhoraram o 

recrutamento e a retenção de funcionários. 

Para os fins deste estudo, a Forrester agregou as 

experiências dos clientes entrevistados e 

pesquisados e combinou os resultados em uma 

única organização composta. Todos os valores 

lançados correspondem ao valor presente (VP) de 

três anos ajustado ao risco, a menos que indicado o 

contrário. 

 

PRINCIPAIS DESCOBERTAS 

Benefícios quantificados. Os benefícios a seguir 

refletem a análise financeira associada à 

organização composta. 

Retorno sobre o 

investimento (ROI) 

338% 

Valor presente líquido 

(VPL) 

R$ 28,31 milhões 

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS 

https://slack.com/enterprise
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 Aumento da produtividade da equipe técnica, 

totalizando R$ 24,91 milhões. As organizações 

entrevistadas e pesquisadas observaram que a 

extensibilidade do Slack e a lista de integrações 

padrão permitiram que os desenvolvedores e 

engenheiros de DevOps automatizassem muitos 

de seus fluxos de trabalho. O Slack também 

eliminou atritos significativos nas comunicações 

devido à sua capacidade de organizar 

informações em canais relevantes, seu histórico 

pesquisável e seu suporte para comunicação 

síncrona e assíncrona. 

 Aumento da produtividade geral da empresa, 

totalizando R$ 11,30 milhões. A comunicação 

aprimorada por meio do Slack reduziu o número 

de e-mails e de reuniões de status para todos os 

funcionários. As empresas também 

desenvolveram canais específicos projetados 

para ajudar a agregar especialistas no assunto 

em uma única área, permitindo-lhes tirar proveito 

das redes formais e informais dentro de sua 

organização. Isso levou a um melhor fluxo de 

informações em toda a empresa. 

 Encerramento de ferramentas legadas, 

totalizando R$ 478 mil em economia de 

custos. Depois de investir no Slack, as 

empresas foram capazes de encerrar as 

ferramentas de colaboração legadas, resultando 

em uma economia de custos direta para a 

organização. 

Benefícios não quantificados. Os benefícios que 

não são quantificados para este estudo incluem: 

 Receita acelerada. 

 Recrutamento e retenção aprimorados. 

Custos. Os custos a seguir refletem a análise 

financeira associada à organização composta. 

 Custos com licenças totalizando  

R$ 4,34 milhões. 

 O Slack é único; é uma 
ferramenta que os usuários desejam 
usar, ao invés de uma que eles 
precisam usar.  

- Engenheiro-chefe do setor de comércio eletrônico 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 Custos de mão de obra interna para 

implementação e manutenção totalizando  

R$ 4,04 milhões. 

As entrevistas com clientes e a análise financeira 

revelaram que uma organização composta obtém 

benefícios de R$ 36,69 milhões em três anos versus 

custos de R$ 8,38 milhões, totalizando um valor 

presente líquido (VPL) de R$ 28,31 milhões e um 

ROI de 338%. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROI (Retorno 

sobre o 

investimento) 

338% 

VP (VALOR 

PRESENTE) DOS 

BENEFÍCIOS 

R$ 36,69 
milhões 

VPL (VALOR 

PRESENTE 

LÍQUIDO) 

R$ 28,31 
milhões 

TEMPO DE 

RETORNO 

< 6 meses 

Benefícios (em três anos) 

Melhoria da produtividade da 
equipe técnica 

Produtividade geral aprimorada 

Encerramento de ferramentas 
legadas 

R$ 24,91 milhões 

R$ 11,30 milhões 

R$ 477,3 mil 

Resumo financeiro 

VP dos benefícios 
totais: R$ 36,69 milhões 

VP dos custos totais: 
R$ 8,38 milhões 

Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

MODELO E METODOLOGIA TEI 

Com as informações fornecidas nas entrevistas, a 

Forrester desenvolveu um modelo chamado Total 

Economic Impact™ para as organizações que 

cogitam um investimento no Slack. 

O objetivo do modelo é identificar custos, benefícios, 

flexibilidade e fatores de risco que podem influenciar 

na decisão de investimento. A Forrester adotou uma 

abordagem em várias etapas para avaliar o impacto 

que o Slack pode ter em uma organização. 

 

 

DEVIDA DILIGÊNCIA 
Foram entrevistados executivos do Slack e 

analistas da Forrester para coletar dados 

relativos ao Slack. 

 

ENTREVISTAS COM CLIENTES 
Foram entrevistados nove tomadores de 

decisão em organizações que usam o Slack 

para obter dados em relação a custos, 

benefícios e riscos. 

 

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA 
Criação de uma organização composta com 

base nas características das empresas 

entrevistadas. 

 

ESTRUTURA DO MODELO FINANCEIRO 
Construção de um modelo financeiro 

representativo das entrevistas usando a 

metodologia TEI e ajuste do modelo financeiro 

ao risco com base nas questões e 

preocupações das organizações entrevistadas. 

 

ESTUDO DE CASO 
Quatro elementos fundamentais da TEI foram 

empregados na modelagem do impacto do 

investimento: benefícios, custos, flexibilidade e 

riscos. Devido à crescente sofisticação das 

análises de ROI relacionadas aos investimentos 

em TI, a metodologia TEI da Forrester fornece 

um quadro completo do impacto econômico 

total das decisões de aquisição. Consulte o 

Apêndice A para obter mais informações sobre 

a metodologia TEI. 

CONSIDERAÇÕES 

Os leitores devem estar cientes de que: 

Este estudo foi encomendado pela Slack e entregue pela 

Forrester Consulting. Ele não deve ser usado como 

análise da concorrência. 

A Forrester não faz estimativas a respeito do retorno 

sobre o investimento (ROI) que outras organizações 

possam vir a ter. A Forrester enfatiza aos leitores que 

utilizem suas próprias avaliações com o modelo de 

análise fornecido no relatório para determinar os 

benefícios de um investimento no Slack. 

A Slack analisou e enviou comentários à Forrester, porém 

a Forrester mantém o controle editorial sobre o estudo e 

os resultados, e não aceita alterações que possam 

contradizer os resultados ou comprometer o propósito do 

trabalho. 

A Slack forneceu os nomes dos clientes para as 

entrevistas, mas não participou das mesmas. 
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A jornada do cliente do Slack 

Fatores que levam ao investimento no Slack 
 
 

 

ORGANIZAÇÕES PESQUISADAS 
Além disso, a Forrester pesquisou 550 usuários 
globais do Slack (veja os valores abaixo). Suas 
empresas estão globalmente dispersas e possuem 
vários tamanhos e pertencem a diversos setores. 
Além disso, os usuários representam funções em 
design, desenvolvimento, teste, segurança e 
infraestrutura. Consulte o Apêndice B para obter 
mais resultados da pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
  

  

Organizações entrevistadas 

Setor Região Entrevistado Funcionários 

Tecnologia empresarial Global Diretor de tecnologia (CTO) 100 

Tecnologia empresarial Global 
Diretor de resiliência 
empresarial 

4.000 

Comércio eletrônico Global Engenheiro-chefe 6.000 

Tecnologia de saúde América do Norte Engenheiro de DevOps 1.000 

Tecnologia de marketing América do Norte 
Vice-presidente (VP) de 
operações e capacitação 

500 

Tecnologia de marketing Global Diretor de engenharia 500 

Tecnologia de segurança Global 
Gerente de DevOps, diretor de 
TI e gerente de TI 

2.000 

Tecnologia de segurança América do Norte Gerente de engenharia 1.000 

Serviços de tecnologia APAC VP de engenharia 300 
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A JORNADA DO CLIENTE DO SLACK 
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A JORNADA DO CLIENTE DO SLACK 

PRINCIPAIS DESAFIOS 

Antes de investir no Slack, muitas organizações 

entrevistadas e pesquisadas confiavam no e-mail,  

além de usarem (potencialmente várias) ferramentas  

de salas de bate-papo isoladas em funções 

comerciais. Por exemplo, as equipes de 

desenvolvedor e engenharia usariam ferramentas de 

comunicação e salas de bate-papo diferentes em 

comparação com as equipes de vendas ou suporte. 

As organizações entrevistadas e pesquisadas 

lutaram com desafios comuns antes de adotar o 

Slack e desejavam: 

1) melhorar a comunicação, 

2) melhorar a produtividade e eficiência, e 

3) melhorar a cultura organizacional, 

entre outros motivos, conforme demonstrado no  

gráfico abaixo. 
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A JORNADA DO CLIENTE DO SLACK 

POR QUE O SLACK 

As organizações entrevistadas e pesquisadas 

declararam os seguintes motivos pelos quais 

escolheram o Slack para enfrentar seus desafios: 

 Força de trabalho remota e forte capacitador 

de cultura. A plataforma de colaboração do 

Slack permite que os funcionários sejam mais 

eficazes enquanto trabalham remotamente e até 

permite uma transição mais rápida para o 

trabalho remoto em situações de emergência. 

 Transição para trabalho remoto. Na 

verdade, um VP de operações e 

capacitação disse à Forrester: “Em 

resposta à covid-19, fomos capazes de 

fazer a transição de toda a força de 

trabalho para o sistema remoto em duas 

semanas, e o Slack tornou a transição 

particularmente fácil, pois todos já 

estavam acostumados a trabalhar com 

essa ferramenta - simplesmente usam o 

Slack ainda mais agora.” 

 Trabalho síncrono e assíncrono. Um 

benefício significativo do Slack é que 

agora ele permite o trabalho síncrono e 

assíncrono para empresas, o que é 

especialmente importante para equipes 

localizadas em diferentes fusos horários. 

Um CTO forneceu um exemplo: “Somos 

uma organização global, então a 

plataforma nos permite trabalhar em 

tarefas 24 horas por dia. No entanto, 

antes do Slack, isso exigia delegação de 

tarefas e reuniões com todas as equipes 

envolvidas. Agora, com o Slack, tudo o 

que estamos aprendendo e investigando 

vai para um canal do Slack - não temos 

que fazer uma atualização para as 

pessoas separadamente, e isso permite 

uma transição de trabalho muito mais 

suave.” 

 Manutenção e melhora da cultura da 

empresa. Além de permitir que os 

funcionários trabalhem com mais 

eficiência enquanto estão remotos, o 

Slack é um facilitador significativo para 

manter a cultura do escritório e da 

empresa, mesmo quando as pessoas não 

podem interagir pessoalmente. Um CTO 

afirmou: “Criamos canais do Slack que 

estão ajudando a construir e manter 

nossa cultura. Grupos de interesses 

comuns, como futebol, cerveja artesanal, 

esqui, etc. Conhecer nossos colegas de 

trabalho acrescenta um lado humano real 

ao trabalho.” 

 Facilidade de integração e extensibilidade. 

Outro motivador de valor fundamental do Slack é 

a facilidade de integração de outros aplicativos e 

sua extensibilidade geral, reduzindo assim o 

atrito de alternar entre os aplicativos, enquanto 

fornece fluxos de trabalho mais holísticos 

integrados em uma única plataforma. Por 

exemplo, um cliente observou que ter seu 

sistema de gerenciamento de despesas 

integrado ao Slack significava que os relatórios 

“Agora, o Slack é o nosso escritório. 
O que fazíamos presencialmente, 
agora fazemos com o Slack. E em 
termos de cultura, de certa forma é 
melhor do que conversas casuais ou 
rápidas - como o Slack pode ser 
assíncrono, você não interrompe as 
pessoas enquanto estão 
concentradas no trabalho, elas 
podem ficar a par e serem incluídas 
nas conversas em andamento depois 
do fato ocorrido.” 

Gerente de engenharia, setor de tecnologia 
de segurança 
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A JORNADA DO CLIENTE DO SLACK 

de despesas poderiam ser aprovados em 5 

segundos em vez de 3-5 minutos. 

 

Além disso, ao descrever a facilidade de 

extensibilidade do Slack, um gerente de 

engenharia afirmou: “Apenas ter que habilitar 

automações em outras plataformas de 

colaboração aumentaria o preço dessa 

plataforma em 2 a 3 vezes. E isso sem contar o 

fato de que um engenheiro experiente levaria o 

dobro do tempo para codificar automações e 

integrações nessas plataformas em comparação 

com o Slack. O Slack é muito mais fácil de usar, 

gerenciar e depurar.” 

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA 

Com base nas entrevistas, a Forrester criou um 

modelo TEI para uma organização composta e uma 

análise de ROI que ilustra as áreas impactadas 

financeiramente. A organização composta é 

representativa das empresas que a Forrester 

entrevistou e pesquisou e é usada para apresentar a 

análise financeira agregada na próxima seção. 

Características da organização composta: 

 Organização global com R$ 2,123 bilhões em 

receita anual e 2.000 funcionários, metade dos 

quais são desenvolvedores ou engenheiros. 

 A receita e o número de funcionários crescem 

10% ano a ano (YOY). 

 Antes do Slack, o sistema usava ferramentas de 

e-mail e salas de bate-papo isoladas entre as 

funções comerciais. Por exemplo, as equipes de 

desenvolvedores e de engenharia usaram 

ferramentas de comunicação e de bate-papo 

diferentes das usadas pelas equipes de vendas e 

suporte. 

 O Slack é implantado no Ano 1 em toda a 

organização e o software de colaboração legado 

do sistema é eliminado no Ano 2. 

 

 

 

Principais premissas 

 Organização global 
 Receita anual de  

R$ 2,123 bilhões 
 2.000 funcionários 
 50% dos funcionários  

são desenvolvedores e 
engenheiros 

 10% de crescimento  
ano a ano 
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Análise de benefícios 

Dados dos benefícios quantificados aplicados à organização composta 
 
 
 

 

BENEFÍCIO 1: MELHORIA DA PRODUTIVIDADE 

DA EQUIPE TÉCNICA 

Evidências e dados. As organizações entrevistadas 

e pesquisadas descreveram os seguintes benefícios 

relacionados à produtividade da equipe técnica: 

 A extensibilidade do Slack e a lista de 

integrações padrão permitiram que 

desenvolvedores e engenheiros de DevOps 

automatizassem e otimizassem muitos de seus 

fluxos de trabalho e tarefas de monitoramento 

dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de 

software e pipeline de CICD. Isso também 

permitiu a visualização de todas as informações 

relevantes no Slack, sem ter que alternar entre 

vários aplicativos e interfaces. 

 O Slack eliminou atritos significativos nas 

comunicações devido à sua capacidade de 

organizar informações em canais relevantes, 

histórico pesquisável e suporte para 

comunicação síncrona e assíncrona. Isso 

resultou em uma redução nos e-mails e nas 

reuniões de status para desenvolvedores e 

engenheiros. Observação: Este benefício é 

quantificado separadamente no Benefício 2: 

Produtividade geral aprimorada para funcionários 

que não são desenvolvedores e engenheiros. 

 As empresas melhoraram: velocidade de 

desenvolvimento, frequência de implantação, 

tempo de colocação no mercado, número de 

recursos entregues no prazo e tempo de 

atividade geral do aplicativo. 

 As empresas diminuíram: tempo de teste e 

iteração, tempo médio para detectar erros e 

tempo médio para resolver erros. 

Modelagem e premissas. Com base nas entrevistas 

e pesquisas com clientes, a Forrester modelou o 

impacto financeiro para a organização composta com 

as seguintes estimativas: 

 1.000 desenvolvedores e engenheiros no Ano 1, 

crescendo 10% a cada ano até 1.210 no Ano 3. 

 Cada desenvolvedor e engenheiro economiza 

uma hora por semana no Ano 1, o que aumenta 

para até duas horas por semana no Ano 3 

conforme a empresa se torna mais familiarizada 

com o Slack como uma ferramenta de 

colaboração e continua a aumentar o número de 

aplicativos integrados para melhorar os fluxos de 

trabalho e produção de produtividade geral. 

 Os desenvolvedores e engenheiros aproveitam 

50% do tempo economizado para tarefas 

produtivas e têm um salário médio com encargos 

de R$ 318/hora. 

  

Benefícios totais 

Ref. Benefício Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total Valor presente 

Atr 
Melhoria da produtividade da 
equipe técnica 

R$ 6.089.978 R$ 10.048.462 R$ 14.737.746 R$ 30.876.186 R$ 24.913.544 

Btr Produtividade geral aprimorada R$ 1.649.368 R$ 4.186.858 R$ 8.443.500 R$ 14.279.726 R$ 11.303.369 

Ctr 
Encerramento de ferramentas 
legadas 

R$ 0 R$ 302.509 R$ 302.509 R$ 605.017 R$ 477.284 

 Benefícios totais (ajustados 
ao risco) 

R$ 7.739.345 R$ 14.537.829 R$ 23.483.755 R$ 45.760.930 R$ 36.694.198 
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ANÁLISE DE BENEFÍCIOS 

Riscos. Esse benefício pode variar devido à 

incerteza relacionada com: 

 Tempo economizado por semana por 

desenvolvedores e engenheiros. 

 Salário médio com encargos. 

 Taxa de captura de produtividade. 

Para compensar esses riscos, a Forrester ajustou 

esse benefício para baixo em 15%, gerando um VP 

total ajustado ao risco de três anos (com desconto  

de 10%) de R$ 24,91 milhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFÍCIO 2: PRODUTIVIDADE GERAL 

APRIMORADA 

Evidências e dados. As organizações entrevistadas 

e pesquisadas descreveram os seguintes benefícios 

relacionados à produtividade organizacional geral: 

 O Slack eliminou atritos significativos nas 

comunicações devido à sua capacidade de 

organizar informações em canais relevantes, 

histórico pesquisável e suporte para 

comunicação síncrona e assíncrona. Isso 

resultou em uma redução nos e-mails e nas 

reuniões de status para todos os funcionários (e 

não apenas para desenvolvedores e 

engenheiros). 

o Uma empresa observou que a eliminação de 

uma única reunião de status executivo teve 

um efeito cascata gerando a eliminação das 

reuniões de status em cada filial e nível da 

organização que apoiava aquela única 

reunião de status executivo. 

o Ao reduzir a carga de e-mail dos 

funcionários, as empresas observaram que a 

eficácia do Slack ia além da de uma simples 

Benefício 1: Tabela de cálculo de melhoria de produtividade da equipe técnica 

Ref. Métrica Cálculo Ano 1 Ano 2 Ano 3 

A1 Número de desenvolvedores e engenheiros Organização composta 1.000 1.100 1.210 

A2 
Tempo economizado por semana por desenvolvedor 
e engenheiro 

Organização composta 1,0 1,5 2,0 

A3 
Salário por hora com encargos (desenvolvedor e 
engenheiro) 

Organização composta R$ 318 R$ 318 R$ 318 

A4 Captura de produtividade Organização composta 50% 50% 50% 

At Melhoria da produtividade da equipe técnica A1*A2*A3*A4 R$ 7.164.680 R$ 11.821.721 R$ 17.338.524 

 Ajuste ao risco ↓15%    

Atr 
Melhoria da produtividade da equipe técnica 
(ajustado ao risco) 

 R$ 6.089.978 R$ 10.048.463 R$ 14.737.746 

Total em três anos: R$ 30.876.186 Valor presente em três anos: R$ 24.913.543 

 

68%

VP do benefício 
em três anos

R$ 24,91 milhões
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ANÁLISE DE BENEFÍCIOS 

ferramenta de colaboração de mensagens 

instantâneas. Além de obter informações 

difíceis de rastrear por meio de e-mails 

individuais, o Slack permite que as empresas 

e equipes organizem e contextualizem 

canais. Os funcionários achavam mais fácil 

saber em quais mensagens prestar atenção 

ou ignorar dependendo do canal e da 

urgência, ao passo que antes era necessário 

abrir e ler cada e-mail e contextualizar as 

informações em uma base de e-mails 

individual. 

 As empresas desenvolveram canais específicos 

projetados para ajudar a agregar especialistas no 

assunto em uma única área, permitindo-lhes tirar 

proveito das redes formais e informais dentro de 

sua organização. Os funcionários que buscam 

informações ou conhecimento específico 

postaram nesses canais e receberam 

informações muito mais rápido do que se 

tivessem enviado um e-mail às pessoas, 

consultado o organograma da empresa ou 

caminhado pelo escritório. 

Modelagem e premissas. Com base nas entrevistas 

e pesquisas com clientes, a Forrester modelou o 

impacto financeiro para a organização composta com 

as seguintes estimativas: 

 1.000 funcionários fora das equipes de 

desenvolvedor e engenharia no Ano 1, 

crescendo 10% a cada ano até 1.210 no Ano 3. 

 Cada funcionário economiza 0,2 hora por 

semana no Ano 1, comunicando-se via Slack em 

vez de e-mail, o que aumenta até uma hora por 

semana no Ano 3 conforme a empresa se torna 

mais familiarizada com o Slack como ferramenta 

de colaboração. 

 Da mesma forma, os funcionários evitam 0,5 

reunião de status por semana no Ano 1, o que 

aumenta para 1,5 reunião de status por semana 

no Ano 3. 

 Os funcionários também economizam 0,2 hora 

por semana no Ano 1 para resolver problemas 

ou encontrar o especialista no assunto 

apropriado na empresa, o que aumenta a cada 

ano para uma hora por semana no Ano 3. 

 Os funcionários aproveitam 25% do tempo 

economizado para tarefas produtivas e têm um 

salário médio com encargos de R$ 265/hora. 

Riscos. Esse benefício pode variar devido à 

incerteza relacionada com: 

 Economia de tempo com a transferência e 

comunicação de informações aprimoradas, 

reuniões reduzidas e tempo reduzido para 

resolver problemas. 

 Salário médio com encargos. 

 Captura de produtividade. 

Para compensar esses riscos, a Forrester ajustou 

esse benefício para baixo em 15%, gerando um VP 

total ajustado ao risco de três anos (com desconto de 

10%) de R$ 11,30 milhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

VP do benefício 
em três anos

R$ 11,30 milhões
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ANÁLISE DE BENEFÍCIOS 

 

BENEFÍCIO 3: ENCERRAMENTO DE 

FERRAMENTAS LEGADAS 

Evidências e dados. Depois de investir no Slack,  

as empresas foram capazes de encerrar as 

ferramentas de colaboração legadas. 

Modelagem e premissas. Com base nas entrevistas 

e pesquisas com clientes, a Forrester modelou o 

impacto financeiro para a organização composta com 

as seguintes estimativas: 

 R$ 318.430 são gastos anualmente em licenças 

de software de colaboração que podem ser 

encerradas após o investimento no Slack. 

 O sistema retém o software de colaboração 

anterior por um ano como um período de 

transição e para de pagar por essas taxas de 

licença a partir do  

Ano 2. 

 Ao investir no Slack, o sistema não aumenta o 

número de licenças na plataforma de 

colaboração anterior, portanto, o benefício de 

custo reduzido permanece constante em uma 

base anual. 

Riscos. Esse benefício pode variar devido à 

incerteza relacionada ao número e custo das 

licenças anteriores da ferramenta de colaboração. 

Para compensar esses riscos, a Forrester ajustou 

esse benefício para baixo em 5%, gerando um VP 

total ajustado ao risco de três anos de R$ 477.284. 

 

 

Benefício 2: Tabela de cálculo de produtividade geral aprimorada 

Ref. Métrica Cálculo Ano 1 Ano 2 Ano 3 

B1 Número de funcionários que não são técnicos Organização composta 1.000 1.100 1.210 

B2 
Tempo reduzido a cada semana devido à 
transferência e comunicação de informações  
mais eficientes (horas) 

Organização composta 0,2 0,5 1,0 

B3 
Número reduzido de reuniões de status a cada 
semana 

Organização composta 0,5 1,0 1,5 

B4 Tempo médio por reunião (horas) Organização composta 0,5 0,5 0,5 

B5 
Tempo reduzido para resolver problemas a cada 
semana (horas) 

Organização composta 0,2 0,5 1,0 

B6 Salário por hora com encargos (geral) Organização composta R$ 265 R$ 265 R$ 265 

B7 Captura de produtividade Organização composta 25% 25% 25% 

Bt Produtividade geral aprimorada B1*(B2+B3*B4+B5)*45*B6*B7 R$ 1.940.434 R$ 4.925.717 R$ 9.933.531  

 Ajuste ao risco ↓15%    

Btr 
Produtividade geral aprimorada (ajustada  
ao risco) 

 R$ 1.649.368 R$ 4.186.858 R$ 8.443.500 

Total em três anos: R$ 14.279.726 Valor presente em três anos: R$ 11.303.370 
 

1%

VP do benefício 
em três anos

R$ 477.284
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ANÁLISE DE BENEFÍCIOS 

 

BENEFÍCIOS NÃO QUANTIFICADOS 

Embora tenham observado benefícios sólidos e 

mensuráveis com o uso do Slack, as organizações 

entrevistadas também tiveram grandes benefícios 

qualitativos. Eles poderiam ser mensurados em uma 

análise financeira com os dados e métricas 

apropriados. 

 Receita acelerada. As empresas observaram 

que o Slack permitiu que melhorassem seu 

tempo de colocação no mercado. Isso permite 

que elas reconheçam as vendas e a receita mais 

cedo e pode ajudar a conquistar uma maior 

participação no mercado com produtos e 

recursos novos e inovadores. 

 Recrutamento e retenção aprimorados. Além 

disso, as empresas mencionaram que o uso do 

Slack tem um impacto no recrutamento e na 

retenção, tanto por causa do impacto na cultura 

da empresa quanto por causa dos engenheiros 

que desejam trabalhar com o Slack (e o impacto 

positivo associado nos fluxos de trabalho e 

eficiências). 

Benefício 3: Tabela de cálculo do encerramento de ferramentas legadas 

Ref. Métrica Cálculo Ano 1 Ano 2 Ano 3 

C1 Encerramento de ferramentas legadas Organização composta R$ 0 R$ 318.430 R$ 318.430 

Ct Encerramento de ferramentas legadas C1 R$ 0 R$ 318.430 R$ 318.430 

 Ajuste ao risco ↓5%    

Ctr 
Encerramento de ferramentas legadas  
(ajustado ao risco) 

 R$ 0 R$ 302.509 R$ 302.509 

Total em três anos: R$ 605.017 Valor presente em três anos: R$ 477.284 
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Análise de custos 

Dados de custos quantificados aplicados à organização composta 
 
 
 

CUSTO 1: CUSTOS COM LICENÇAS 

Evidências e dados. As empresas entrevistadas e 

pesquisadas disseram que seguiram um modelo de 

preço baseado em assinatura para o uso do Slack. 

Modelagem e premissas. A Forrester modelou o 

impacto financeiro para a organização composta 

usando as seguintes estimativas: 

 2.000 usuários no total no Ano 1, o que aumenta 

10% ano a ano para 2.420 usuários no Ano 3. 

 Custos com assinaturas de R$ 796/usuário  

por ano. 

Isso resulta em um VP total ajustado ao risco de três 

anos (com desconto de 10%) de R$ 4.342.231. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Custos totais 

Ref. Custo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total Valor presente 

Dtr Custos com licenças R$ 0  R$ 1.592.151  R$ 1.751.366  R$ 1.926.503  R$ 5.270.020  R$ 4.342.231  

Etr 
Mão de obra interna  
para implantação e 
manutenção 

R$ 253.895  R$ 1.523.370  R$ 1.523.370  R$ 1.523.370  R$ 4.824.005  R$ 4.042.291  

 Custos totais 
(ajustados ao risco) 

R$ 253.895  R$ 3.115.521  R$ 3.274.736  R$ 3.449.873  R$ 10.094.025  R$ 8.384.522  

 

Custo 1: Tabela de cálculo de custos com licenças 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

D1 Número de funcionários que não são técnicos Organização composta 0 2.000 2.200 2.420 

D2 Custos com licenças por usuário por ano Organização composta R$ 0 R$ 796 R$ 796 R$ 796 

Dt Custos com licenças D1*D2 R$ 0 R$ 1.592.151 R$ 1.751.366 R$ 1.926.503 

 Ajuste ao risco 0%     

Dtr Custos com licenças (ajustados ao risco)  R$ 0 R$ 1.592.151 R$ 1.751.366 R$ 1.926.503 

Total em três anos: R$ 5.270.020 Valor presente em três anos: R$ 4.342.231 

 

52%VP dos custos 
em três anos

R$ 4.342.231
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ANÁLISE DE CUSTOS 

CUSTO 2: MÃO DE OBRA INTERNA PARA 

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Evidências e dados. As empresas entrevistadas e 

pesquisadas descreveram os custos internos de mão 

de obra na implementação e manutenção de sua 

solução Slack. A implementação requer o 

planejamento de melhores práticas para o uso do 

Slack pela comunidade (número de canais, 

convenções de nomenclatura, processo de 

arquivamento, direitos de acesso a usuários etc.) e 

pode exigir a migração de dados, junto com o 

gerenciamento de mudanças e as mensagens da 

empresa associadas à transição para uma nova 

ferramenta de colaboração como o Slack. 

No entanto, uma vez implementado, a manutenção 

associada ao Slack é mínima e limitada à 

manutenção periódica e suporte de canais, 

juntamente com o desenvolvimento e suporte de 

novas integrações no Slack. 

Modelagem e premissas. Com base nas entrevistas 

e pesquisas com clientes, a Forrester modelou o 

impacto financeiro para a organização composta com 

as seguintes estimativas: 

 Um FTE de TI trabalha na implementação por 

dois meses. 

 Cinco funcionários trabalham no planejamento 

por dois meses, 20% do tempo. 

 Um esforço de FTE em toda a organização é 

gasto na construção e no suporte de integrações. 

 Um esforço de FTE em toda a organização é 

gasto na manutenção e suporte dos canais. 

Riscos. Esse benefício pode variar devido à 

incerteza relacionada com: 

 Tempo e esforço necessários para a 

implementação. 

 Esforço de manutenção contínuo. 

Para compensar esses riscos, a Forrester ajustou 

esse custo para cima em 15%, gerando um VP total 

ajustado ao risco de três anos de R$ 4.042.291. 

 

 

 

 

 

 

48%
VP dos custos 
em três anos

R$ 4.042.291
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ANÁLISE DE CUSTOS 

 

Custo 2: Mão de obra interna para implementação e tabela de cálculo de manutenção 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

E1 Meses para implementação Organização composta 2    

E2 FTEs de TI internos Organização composta 1    

E3 Equipe interna para planejamento Organização composta 5    

E4 
Alocação de tempo da equipe interna para 
planejamento 

Organização composta 20%    

E5 
Criação de FTEs internos e suporte a 
integrações com o Slack 

Organização composta  1 1 1 

E6 FTEs internos mantendo e apoiando canais Organização composta  1 1 1 

E7 
Salário anual com encargos (desenvolvedor  
e engenheiro) 

A3*2080 R$ 662.335 R$ 662.335 R$ 662.335 R$ 662.335 

Et 
Mão de obra interna para implantação e 
manutenção 

E1/12*(E2+E3*E4)* 
E7+(E5+E6)*E7 

R$ 220.778 R$ 1.324.670 R$ 1.324.670 R$ 1.324.670 

 Ajuste ao risco ↑15%     

Etr 
Mão de obra interna para implementação  
e manutenção (ajustado ao risco) 

 R$ 253.895 R$ 1.523.370 R$ 1.523.370 R$ 1.523.370 

Total em três anos: R$ 4.824.005 Valor presente em três anos: R$ 4.042.291 
 



 

O TOTAL ECONOMIC IMPACT™ DO SLACK PARA EQUIPES TÉCNICAS 18

Resumo financeiro 

 

MÉTRICAS CONSOLIDADAS DE TRÊS ANOS AJUSTADAS AO RISCO 
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Cash Flow Chart (Risk-Adjusted)

Total costs Total benefits Cumulative net benefits

Esses valores de ROI,  
VPL e o tempo de retorno 
financeiro ajustados ao 
risco são determinados  
pela aplicação de fatores  
de ajuste de risco aos 
resultados não ajustados 
em cada seção de 
Benefícios e Custos. 

 

Os resultados financeiros calculados 

nas seções de Benefícios e Custos 

podem ser usados para determinar o 

ROI, o VPL e o tempo de retorno do 

investimento da organização 

composta. A Forrester considerou uma 

taxa de desconto anual de 10% para 

esta análise. 

 

Análise de fluxo de caixa (estimativas ajustadas ao risco) 

 Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total Valor presente 

Custos totais (R$ 253.895) (R$ 3.115.521) (R$ 3.274.736) (R$ 3.449.873) (R$ 10.094.025) (R$ 8.384.522) 

Benefícios totais R$ 0 R$ 7.739.345 R$ 14.537.830 R$ 23.483.755 R$ 45.760.930 R$ 36.694.198 

Benefícios líquidos (R$ 253.895) R$ 4.623.824 R$ 11.263.094 R$ 20.033.882 R$ 35.666.905 R$ 28.309.676 

ROI (Retorno sobre o investimento)      338% 

Tempo de retorno financeiro 
(meses) 

     < 6 

 

Custos 
totais 

Benefícios 
totais 

Benefícios líquidos 
acumulados 

Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

R$ 42,5 
milhões 

R$ 37,2 
milhões 

R$ 31,8 
milhões 
R$ 26,5 
milhões 

R$ 21,2 
milhões 

R$ 15,9 
milhões 

R$ 10,6 
milhões 

R$ 5,3 
milhões 

-R$ 10,6 
milhões 

- R$ 5,3 
milhões 

F
lu

xo
s 

d
e
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a

ix
a 

Tabela de fluxo de caixa (ajustado ao risco) 
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Apêndice A: Total Economic Impact 

Total Economic Impact é uma metodologia 

desenvolvida pela Forrester Research que respalda 

os processos de tomada de decisões de tecnologia 

nas empresas e ajuda os fornecedores a comunicar 

a proposta de valor de seus produtos e serviços aos 

clientes. A metodologia TEI ajuda as empresas a 

demonstrar, justificar e obter o valor tangível das 

iniciativas de TI para a alta administração e outras 

principais partes interessadas. 

ABORDAGEM DO TOTAL ECONOMIC IMPACT 

Os benefícios representam o valor que a empresa 

obtém com o produto. A metodologia TEI usa o 

mesmo critério para avaliar as vantagens e os 

custos, possibilitando um exame completo do efeito 

da tecnologia sobre toda a organização. 

Os custos consideram todas as despesas 

necessárias para a entrega do valor ou dos 

benefícios propostos do produto. A categoria de 

custos do TEI inclui o valor incremental dos custos 

contínuos do ambiente existente associados à 

solução. 

A flexibilidade representa o valor estratégico que 

pode ser obtido em um investimento futuro com base 

no investimento inicial já feito. A habilidade de 

capturar esse benefício produz um VP que pode ser 

estimado. 

Os riscos medem a incerteza das estimativas de 

benefícios e custos, considerando: 1) a probabilidade 

de que as estimativas atinjam as projeções originais 

e 2) a probabilidade de que as estimativas sejam 

acompanhadas ao longo do tempo. Os fatores de 

risco do TEI são baseados na “distribuição 

triangular”. 

 
 
 
 
 

VALOR PRESENTE (VP) 

O valor presente ou corrente das 

estimativas de custos e benefícios 

(descontados) dadas a uma taxa de 

juros (taxa de desconto). O VP dos 

custos e benefícios é lançado no valor 

presente líquido (VPL) total dos fluxos 

de caixa. 

 

VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

O valor presente ou corrente dos fluxos 

de caixa líquidos futuros (descontados) 

fornecidos a uma taxa de juros (taxa de 

desconto). Um projeto com VPL positivo 

geralmente indica que o investimento 

deveria ser feito, a menos que outros 

projetos tenham VPLs mais elevados. 

 

RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 
(ROI) 

Uma medida do retorno do projeto 

expressa em porcentagem. O ROI é 

calculado dividindo-se os benefícios 

líquidos (benefícios menos custos) pelos 

custos. 

 

TAXA DE DESCONTO 

A taxa de juros usada na análise de 

fluxo de caixa levando-se em conta o 

valor monetário durante um intervalo de 

tempo. As organizações costumam usar 

taxas de desconto entre 8% e 16%. 

 

PERÍODO DE RETORNO DO 
INVESTIMENTO 

É o ponto de equilíbrio do investimento 

(break-even point). Este é o momento 

em que os benefícios líquidos 

(benefícios menos custos) se equiparam 

ao investimento ou custo inicial. 
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Apêndice B: Resultados adicionais da pesquisa 
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