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Resumo executivo 

 “(A equipe de vendas) pode colaborar com os colegas de toda a empresa em diferentes 

departamentos de uma forma muito rápida e fluida para obter ajuda nas contas. 

Precisamos de marketing, vendas, suporte e de todos trabalhando juntos nesses 

relacionamentos com os clientes, mas nem todos podem estar em todas as reuniões”. 

 

Diretor de receita, setor de tecnologia 
 
 
 
 

O Slack contratou a Forrester Consulting para 

conduzir um estudo Total Economic Impact™ (TEI) e 

examinar o retorno sobre o investimento (ROI) em 

potencial que as empresas podem obter 

implemetando o Slack nas equipes de vendas.1 O 

objetivo do estudo é fornecer aos leitores uma 

estrutura para avaliar o possível impacto financeiro 

em organizações cujas equipes de vendas usam o 

Slack. 

Para entender melhor os benefícios, custos e riscos 

associados a esse investimento, a Forrester 

entrevistou quatro líderes de equipes de vendas e 

perguntou a opinião de 550 profissionais de equipes 

de vendas com experiência no uso do Slack nesse 

tipo de equipe. Para os fins deste estudo, a Forrester 

agregou as experiências dos usuários entrevistados 

e dos que participaram da pesquisa e combinou os 

resultados em uma única organização composta. 

Antes de usar o Slack, as equipes de vendas 

utilizavam uma ampla variedade de ferramentas de 

vendas desconectadas, e-mail e outras ferramentas 

de comunicação. Os entrevistados contavam com 

reuniões pessoais para o trabalho entre diferentes 

departamentos, e grupos isolados dentro das 

organizações instalavam aplicativos não autorizados, 

comprometendo a segurança corporativa. 

Os usuários que participaram da pesquisa buscavam 

uma solução que melhorasse a comunicação, o 

engajamento dos funcionários, a produtividade, a 

eficiência de custos e a cultura. Entretanto, as 

ferramentas legadas não forneciam uma plataforma 

universal e assíncrona que pudesse conectar 

equipes de vendas a equipes de diferentes 

departamentos ou clientes, não integravam 

adequadamente outros aplicativos e não eram 

adequadas para servir como um repositório de 

conhecimento e informações para a organização. 

Após o investimento no Slack, os usuários 

aproveitaram essa plataforma abrangente para 

integrar outros aplicativos, estabelecer funções 

automatizadas e reduzir o tempo gasto em tarefas 

diárias. Como resultado, a velocidade de vendas 

aumentou à medida que os usuários fechavam mais 

negócios e negócios maiores. 

Como o Slack serve como uma fonte única de 

verdade para as organizações, os usuários podem 

encontrar rapidamente informações vitais e contexto 

para negócios em potencial e evitar o desperdiço de 

tempo pedindo as mesmas informações no escritório, 

pesquisando por meio de ferramentas de vendas 

distintas e legadas, lendo e respondendo e-mails ou 

Retorno sobre o 

investimento (ROI) 

296% 

Valor presente líquido 

(VPL) 

R$ 14,9 milhões 

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS 

https://slack.com/enterprise
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

outras documentações ou participando de reuniões. 

As melhorias de produtividade possibilitadas pelo 

Slack reduziram o tempo que os usuários da equipe 

de vendas gastavam em tarefas administrativas e 

permitiram que eles passassem mais tempo 

fechando negócios e expandindo relacionamentos 

existentes. 

PRINCIPAIS DESCOBERTAS 

Benefícios quantificados. Os benefícios 

quantificados em valor presente (VP) ajustado ao 

risco incluem: 

• Aumento de 13% nos negócios fechados. O 

Slack permite que as equipes de vendas 

encontrem prontamente o histórico de 

relacionamento e outras informações e recursos 

relevantes necessários para clientes em 

potencial. Isso aumenta a capacidade de 

resposta organizacional e a capacidade de 

expandir negócios em potencial em tempo real, 

levando a um aumento no número de 

oportunidades e nas taxas de ganho e a uma 

redução na duração do ciclo de vendas. Em três 

anos, a velocidade de vendas aprimorada vale 

R$ 13.540.103 para a organização composta. 

 

• Economia de tempo da equipe de vendas de 

mais de 31 minutos por usuário em tarefas 

diárias. Reduzir o volume de e-mails, reuniões e 

tempo gasto alternando entre aplicativos ou 

rastreando informações aumenta a produtividade 

das equipes de vendas. Em três anos, esse 

benefício vale R$ 5.047.591. 

• Aumento de negócios com clientes existentes 

em mais de R$ 15.922. Os recursos e 

capacidades do Slack que melhoram a 

velocidade de vendas e aumentam o número de 

negócios fechados também aumentam o volume 

dos negócios com os clientes existentes. Os 

participantes da pesquisa relataram que, em 

média, os negócios são maiores em R$ 16.776 

como resultado do Slack e do impacto que ele 

tem na equipe de vendas. Em três anos, esse 

benefício vale R$ 1.318.274 para a organização 

composta. 

Benefícios não quantificados. Os benefícios que 

não foram quantificados para este estudo incluem: 

• Processo de recrutamento aprimorado. Os 

participantes da pesquisa relataram que o Slack 

reduz o número médio de semanas necessárias 

para contratar funcionários de vendas 

qualificados em 5,9 semanas. 

• Processo de integração aprimorado. Os 

participantes da pesquisa indicaram que o Slack 

reduz o tempo para integrar e treinar novos 

contratados em 13% e reduz o custo associado 

em 39%. 

• Interações de treinamento e mentoria 

aprimoradas. Mais da metade (57%) dos 

participantes da pesquisa usam o Slack para 

atividades de mentoria e treinamento. Um 

entrevistado disse que a facilidade com que se 

pode acessar dados e informações sobre 

negócios de vendas no Slack aumenta suas 

interações de treinamento e mentoria e ajuda a 

fornecer feedback em tempo real para a equipe 

de vendas. 

• Melhoria do moral dos funcionários. A 

capacidade de se conectar com colegas para 

realizar atividades de trabalho e de construção 

da comunidade promove um ambiente de 

trabalho positivo. Isso provou ser essencial para 

as organizações durante a pandemia de COVID-

19, pois muitas pessoas foram forçadas a 

trabalhar remotamente. 

Aumento da receita devido à 
melhora na velocidade de vendas 

 

R$ 13.540.103 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

• Segurança aprimorada. A implantação de uma 

ferramenta de colaboração sancionada, como o 

Slack, reduz as instâncias de aplicativos não 

sancionadas usadas por equipes de funcionários, 

reduzindo a atividade de TI invisível, ameaças de 

segurança em potencial e exfiltração de dados. 

• Produtividade aprimorada de funcionários 

fora do setor de vendas. Os participantes da 

pesquisa relataram economia de 26,8 minutos 

por usuário por dia para funcionários fora do 

setor de vendas incluídos na implantação do 

Slack devido à redução de e-mails, reuniões e 

tempo gasto alternando entre aplicativos ou 

procurando informações. 

Custos. Os custos de VP ajustados ao risco incluem: 

• Custos com licenças do Slack. As licenças do 

Slack custam R$ 796 por usuário por ano. Para a 

organização composta, o custo das licenças do 

Slack totaliza R$ 911.867 em três anos. 

 

• Mão de obra interna para implantação e 

manutenção. O esforço da equipe interna na 

implantação do Slack é mínimo. Após a 

implementação inicial, as organizações 

conduzem esforços internos contínuos para 

construir, apoiar e manter integrações e canais 

do Slack. Em três anos, esses esforços custaram 

R$ 4.109.989 para a organização composta. 

A análise financeira com base em entrevistas e 

pesquisa com clientes revelou que uma organização 

composta apresenta benefícios de R$ 19.905.969 

em três anos em comparação com custos de R$ 

5.021.857, o que totaliza um valor presente líquido 

(VPL) de R$ 14.884.112 e um ROI de 296%. 

 

Custos com 
licenças do Slack 

 
R$ 911.867 

“O [Slack] é uma ótima maneira de... 
conectar os pontos entre as pessoas, 
perguntas, problemas e respostas... 
É muito fácil de se encaixar na 
maneira como trabalhamos… Ele 
basicamente ajuda você com o que 
você quer fazer”. 

— Vice-presidente global, setor de tecnologia 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ROI 

296% 

VP DOS BENEFÍCIOS 

R$ 19,9 milhões 

VPL 

R$ 14,9 milhões 
TEMPO DE 

RETORNO 

< 6 meses 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

MODELO E METODOLOGIA TEI 

Com as informações fornecidas nas entrevistas e na 

pesquisa, a Forrester desenvolveu um modelo 

chamado Total Economic Impact™ para as 

organizações que cogitam investir no Slack e 

implementá-lo em equipes de vendas. 

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 de várias etapas para avaliar o impacto 

que o Slack pode ter nas equipes de vendas de uma 

organização. 

 

 

DEVIDA DILIGÊNCIA 

Foram entrevistados executivos do Slack e 

analistas da Forrester para coletar dados sobre 

o uso do Slack por equipes de vendas. 

 

ENTREVISTAS E PESQUISA COM 

CLIENTES 

Além de 550 participantes da pesquisa, foram 

entrevistados quatro tomadores de decisões de 

organizações que usam o Slack nas equipes de 

vendas para obter dados sobre custos, 

benefícios e riscos. 

 

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA 

Foi criada uma organização composta com 

base nas características das organizações 

entrevistadas e pesquisadas. 

 

ESTRUTURA DO MODELO FINANCEIRO 

Construção de um modelo financeiro 

representativo das entrevistas e pesquisa 

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 oferece 

um panorama 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: 

Esse 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 estudo 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. 

A Forrester realizou a pesquisa duplo-cega usando um 

parceiro de pesquisa terceirizado. 
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A jornada do cliente do Slack para equipes de vendas 

Fatores que levam ao investimento no Slack e à implementação dele em equipes de vendas 
 
 

 

PRINCIPAIS DESAFIOS 

A Forrester entrevistou quatro usuários do Slack e 

perguntou a opinião de outros 550 usuários com 

experiência no uso do Slack em equipes de vendas. 

Esses usuários do Slack trabalhavam na América do 

Norte, Europa, Ásia e Austrália. Para saber mais 

detalhes sobre os profissionais de negócios que 

participaram deste estudo, veja o Apêndice B. 

Antes de implantar o Slack, as organizações 

contavam com e-mails e uma ampla variedade de 

ferramentas de mensagens e comunicação para 

conectar funcionários e repositórios de informações 

estáticas para servir como centros de conhecimento. 

As organizações tinham dificuldades com desafios 

comuns: 

• E-mails, reuniões e outros métodos de 

comunicação eram um grande dreno de 

produtividade. Os entrevistados abordaram a 

necessidade de conectar melhor as equipes de 

vendas entre si e com o resto da organização, 

pois geralmente consideravam improdutivas as 

ferramentas de vendas legadas, os e-mails e as 

reuniões tradicionais, virtuais ou presenciais. 

Uma vice-presidente global disse: “Eu acho que 

o e-mail é uma forma arcaica de tentar se 

comunicar, compartilhar ideias, obter um ponto 

de vista. Não foi projetado para isso e, no final 

das contas, se transforma na plataforma errada, 

onde muitas coisas ruins acontecem”. Ela 

acrescentou: “Temos que descobrir como reduzir 

esse método de comunicação para que [os 

funcionários] possam realmente fazer o trabalho 

deles”. 

Um CRO acrescentou: “O mundo em que todos 

vivemos agora [onde] todos assumem que o 

espaço em branco na agenda representa 

disponibilidade a agenda foi jogada no lixo não 

se pode desacelerar o trabalho por causa da sua 

agenda. O trabalho tem que prosseguir”. 

• Mensagens e outros aplicativos relacionados 

não forneciam uma solução abrangente e 

poderosa que conectasse as pessoas às 

informações. A vice-presidente global disse: 

“Temos acordos de vendas em que não fomos 

capazes de obter informações suficientes nem 

trabalhar em coisas substanciais o suficiente 

com um cliente”. 

Um diretor de vendas acrescentou: “Não acho a 

maioria das ferramentas de reunião tão intuitivas. 

Se forem seis ou oito cliques e você tiver que 

passar por um monte de interfaces de usuário 

diferentes, é penoso”. 
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A JORNADA DO CLIENTE DO SLACK PARA EQUIPES DE VENDAS 

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA 

Com base nas entrevistas e na pesquisa, 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 dos quatro usuários do 

Slack que a Forrester entrevistou e dos 550 usuários 

que participaram da pesquisa de opinião e é usada 

para apresentar a análise financeira agregada na 

próxima seção. As características da organização 

composta são as seguintes: 

Descrição da organização composta. A 

organização de tecnologia global de médio porte 

emprega 2.000 pessoas, 400 das quais estão na 

equipe de vendas. A equipe de vendas fecha 50 

negócios por mês, com receita média de R$ 796.076 

por negócio. A taxa de crescimento anual de 10% da 

organização se reflete no número de negócios por 

ano e na contagem de funcionários. 

Características da implantação. A organização 

implantou o Slack na equipe de vendas e o 

disponibilizou para funcionários fora do setor de 

vendas que representam as pessoas-chave em 

equipes de diferentes departamentos, como 

marketing, finanças, pesquisa e desenvolvimento, 

atendimento ao cliente e jurídico. 

 

 

 

Principais premissas 

• Empresa de 
tecnologia de médio 
porte crescendo 10% 
ao ano 

• 2.000 funcionários no 
total, com 400 
representantes 
técnicos de vendas 

• 50 negócios 
fechados por mês 

• Volume médio de 
transações de R$ 
796.076 



 

O TOTAL ECONOMIC IMPACT™ DO SLACK PARA EQUIPES DE VENDAS 8 

Análise de benefícios 

Dados dos benefícios quantificados aplicados à organização composta 
 
 
 

 

BENEFÍCIO 1: AUMENTO DA RECEITA DEVIDO À 

MELHORIA NA VELOCIDADE DE VENDAS 

Evidências e dados. Entrevistados e participantes 

da pesquisa relataram melhorias em vários fatores 

que afetam a velocidade de vendas. O Slack 

aprimora a capacidade de aproveitar o conhecimento 

da equipe de vendas e das equipes de diferentes 

departamentos. As equipes de vendas agora podem 

se concentrar em negócios com muito mais eficácia, 

garantindo que a organização forneça o que os 

clientes desejam e precisam. 

• Em média, os participantes da pesquisa: 

o Reduziram a duração do ciclo de vendas  

em 14,6%. 

o Aumentaram a taxa de conquista de novos 

clientes em 7,5%. 

o Aumentaram a taxa de renovação dos 

clientes existentes em 2,1%. 

o Aumentaram em 13% o número de negócios 

fechados. 

• O diretor de vendas disse: “Acho que o Slack nos 

ajuda a fechar mais negócios”. Ele acrescentou: 

“O que [o Slack[ oferece é a capacidade de 

organizar e fornecer esses recursos de 

diferentes departamentos com um SLA (acordo 

de nível de serviço) , dando tempo de resposta 

para a equipe de vendas; Assim, ela pode ser 

muito mais eficaz”. 

• O diretor de vendas também disse: “O que [os 

canais do] Slack fazem é conectar você com as 

pessoas que podem responder à sua pergunta 

ou podem conectar você com as pessoas que 

podem responder à sua pergunta. Além disso, 

eles permitem que você comece a criar áreas 

temáticas onde as pessoas podem pedir ajuda, 

seja um bot ou uma pessoa ao vivo que monitora 

o canal e ajuda. Esse tipo de suporte ajuda você 

100% a fechar negócios que não fecharia de 

outra forma, porque a pessoa certa poderia não 

ter aparecido quando você não tem esse tipo de 

canal”. 

Modelagem e premissas. Para calcular o valor 

desse benefício, a Forrester presume o seguinte 

para a organização composta: 

• Seiscentos negócios foram fechados no ano 

anterior à implantação do Slack. 

• A velocidade de vendas melhorada resulta em 

13% mais negócios sendo fechados. 

  

  

Benefícios totais 

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

Atr 
Aumento da receita devido 
à melhora na velocidade 
de vendas 

R$ 4.967.511 R$ 5.476.999 R$ 5.986.488 R$ 16.430.998 R$ 13.540.103 

Btr 
Aumento da produtividade 
da equipe de vendas 

R$ 1.760.277 R$ 2.033.920 R$ 2.351.098 R$ 6.145.289 R$ 5.047.591 

Ctr 
Aumento da receita devido 
ao tamanho maior dos 
negócios 

R$ 483.398 R$ 531.885 R$ 584.643 R$ 1.599.926 R$ 1.318.274 

 Benefícios totais 
(ajustados ao risco) 

R$ 7.211.186 R$ 8.042.799 R$ 8.922.228 R$ 24.176.213 R$ 19.905.969 
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ANÁLISE DE BENEFÍCIOS 

• A organização cresce a uma taxa de 10% ao 

ano. Isso se reflete em um aumento no número 

de negócios fechados sem o Slack nos Anos  

2 e 3. 

• A receita média dos negócios é de R$ 796.075, e 

a margem de lucro é de 10%. 

Riscos. A capacidade das organizações de 

aumentar a velocidade de vendas por meio da 

implantação do Slack pode variar entre as 

organizações devido às diferenças em: 

• A duração do ciclo de vendas e taxa de ganho. 

• A prevalência de renovações de clientes 

existentes. 

• A prevalência de novos clientes no mercado. 

• O impacto do suporte de diferentes 

departamentos em negócios em potencial. 

Para levar em consideração esses riscos, a Forrester 

ajustou esse benefício para baixo em 20%, gerando 

um VP total ajustado ao risco de três anos (com 

desconto de 10%) de R$ 13,8 milhões. 

Benefício 1: aumento da receita devido à melhoria na velocidade de vendas 

Ref. Métrica Fonte Ano 1 Ano 2 Ano 3 

A1 Número de negócios fechados sem o Slack Pesquisa 600 660 726 

A2 
Aumento de negócios fechados com o 
Slack 

Pesquisa 13% 13% 13% 

A3 
Negócios incrementais fechados devido à 
melhora na velocidade de vendas 
(arredondado) 

A1*A2 78 86 94 

A4 Receita média dos negócios 
Organização 
composta 

R$ 796.076 R$ 796.076 R$ 796.076 

A5 Margem de lucro 
Organização 
composta 

10% 10% 10% 

At 
Aumento da receita devido à melhora na 
velocidade de vendas 

A3*A4*A5 R$ 6.209.389 R$ 6.846.249 R$ 7.483.110 

 Ajuste ao risco ↓20%    

Atr 
Aumento da receita devido à melhora na 
velocidade de vendas (ajustado ao risco) 

 R$ 4.967.511 R$ 5.476.999 R$ 5.986.488 

Total em três anos: R$ 16.430.998 Valor presente em três anos: R$ 13.540.103 
 

“Mesmo estando aqui [nessa entrevista], 

eu [poderia] participar de um canal do 

Slack sobre um negócio ao mesmo 

tempo, o que nos permite não retardar o 

progresso dos negócios no calendário. 

Somos capazes de manter as coisas em 

movimento, então isso definitivamente 

nos ajuda a acelerar ou não desacelerar 

os processos de vendas, porque 

estamos colaborando em tempo real”. 

CRO, setor de tecnologia 
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ANÁLISE DE BENEFÍCIOS 

 

BENEFÍCIO 2: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 

DA EQUIPE DE VENDAS 

Evidências e dados. Entrevistados e participantes 

da pesquisa apresentaram uma variedade de casos 

de uso em que o Slack pode aumentar a 

produtividade da equipe de vendas. 

• Em média, os participantes da pesquisa 

relataram economia de 31,9 minutos por usuário 

por dia. 

• Quando questionado sobre quanto tempo é 

economizado usando o Slack, o CRO disse: 

“Uma a três horas por semana quando estamos 

realizando tarefas no Slack que talvez seriam 

uma reunião agendada sem ele. […] Cada 

pessoa na equipe, não importa onde esteja [na] 

hierarquia há uma boa quantidade de evasão de 

reuniões por causa da fidelidade e das 

comunicações”. 

• O diretor de vendas disse: “Adoro a integração 

[do aplicativo de reunião virtual] e a capacidade 

de [usar um atalho] e simplesmente iniciar uma 

[reunião].  Durante a pandemia de COVID-19 

especialmente havia casos em que eu precisava 

conversar com um gerente sobre algo delicado 

rapidamente, algum tipo de problema que surge 

e precisa de uma reação rápida O processo de 

convite [da videoconferência] é meio penoso É 

como um processo de 15 etapas. [O atalho de 

reunião virtual no Slack] abre direto no Slack [...] 

Estamos compartilhando a tela em menos de 5 

segundos.  Isso é impressionante”. 

• O diretor de vendas explicou como os bots do 

Slack economizam tempo para os membros da 

equipe de vendas: “Normalmente, eles passam 

uma hora procurando parceiros ou entrando em 

contato com gerentes de contas de canal que 

trabalham com nossos parceiros para procurar 

por um parceiro específico, e isso pode levar de 

meia hora a uma hora. O bot desenvolvido para 

encontrar parceiros é imediato. Ele faz o 

balanceamento de cargas e oferece a você um 

parceiro que pode fazer o que você procura, 

então acho que o valor é enorme”. 

Modelagem e premissas. Para calcular o valor 

desse benefício, a Forrester presume o seguinte 

para a organização composta: 

• São 400 funcionários de vendas no Ano 1, 

crescendo 10% ao ano à medida que a 

organização cresce. 

• Os usuários da equipe de vendas economizam 

31,9 minutos por dia no Ano 1. O tempo diário 

economizado cresce 5% ao ano conforme os 

usuários se tornam mais familiarizados com os 

recursos do Slack e a organização composta 

continua a integrar mais aplicações ao Slack. 

• Um quarto do tempo economizado é usado para 

outras atividades produtivas de valor agregado. 

Riscos. A capacidade das organizações de obter 

ganhos de produtividade por meio da implantação do 

Slack pode variar entre organizações e setores 
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devido às diferenças na adoção e no uso do Slack 

pelas equipes de vendas. 

Para levar em consideração esse risco, a Forrester 

ajustou esse benefício para baixo em 10%, o que 

resultou em um VP total ajustado ao risco de três 

anos de R$ 5.047.591 

 

BENEFÍCIO 3: AUMENTO DA RECEITA DEVIDO 

AO TAMANHO MAIOR DOS NEGÓCIOS 

Evidências e dados. Os aprimoramentos 

organizacionais permitidos pelo Slack que aumentam 

o número de negócios que uma equipe de vendas 

fecha também têm impacto no tamanho dos 

negócios. O Slack ajuda as equipes de vendas e de 

diferentes departamentos a estarem mais 

conscientes e preparadas para as necessidades dos 

clientes, resultando em negócios maiores. Os 

participantes da pesquisa relataram que o gasto por 

cliente existente aumentou R$ 16.776 em média. 

Modelagem e premissas. Para calcular o valor 

desse benefício, a Forrester presume o seguinte 

para a organização composta: 

• Metade dos negócios fechados com o Slack são 

para clientes existentes. 

• O Slack é responsável por R$ 16.776 de receita 

incremental por negócio com clientes existentes. 

Riscos. Esse benefício pode variar para equipes de 

vendas, dependendo: 

• Da prevalência de renovações de clientes 

existentes. 

Benefício 2: aumento da produtividade da equipe de vendas 

Ref. Métrica Fonte Ano 1 Ano 2 Ano 3 

B1 Funcionários da equipe de vendas 
Organização 
composta 

400 440 484 

B2 
Média de minutos economizados por dia 
devido ao Slack (aumentando 5% ao ano)  

Pesquisa 31,9 33,5 35,2 

B3 
Horas economizadas por ano devido ao 
Slack (arredondado) 

B2*250/60 132,9 740,88 788,56 

B4 Retomada da produtividade 
Organização 
composta 

25% 25% 25% 

B5 
Salário por hora com todos os encargos de 
representante de vendas técnicas no meio 
da carreira 

Premissa R$ 147,17 R$ 147,17 R$ 147,17 

Bt 
Aumento da produtividade da equipe de 
vendas 

B1*B3*B4*B5 R$ 1.955.862 R$ 2.259.910 R$ 2.612.332 

 Ajuste ao risco ↓10%    

Btr 
Aumento da produtividade da equipe de 
vendas (ajustado ao risco) 

 R$ 1.760.277 R$ 2.033.920 R$ 2.351.098 

Total em três anos: R$ 6.145.289 Valor presente em três anos: R$ 5.047.591 
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• Da capacidade de uma organização de adicionar 

recursos e/ou aspectos adicionais aos negócios 

existentes com os clientes. 

• Do impacto do suporte de diferentes 

departamentos em negócios em potencial. 

Para levar em consideração esses riscos, a Forrester 

ajustou esse benefício para baixo em 15%, o que 

resultou em um VP total ajustado ao risco de três 

anos de R$ 1.318.274. 

 

 

 

BENEFÍCIOS NÃO QUANTIFICADOS 

Os benefícios adicionais que os usuários obtiveram, 

mas não foram capazes de quantificar, incluem os 

seguintes: 

• Processo de recrutamento aprimorado. Os 

participantes da pesquisa relataram que antes do 

Slack, em média, demorava 13,1 semanas para 

contratar funcionários de vendas qualificados. 

Com o Slack, esse número caiu para 7,2, uma 

melhoria de 5,9 semanas. O Slack pode acelerar 

o avanço de um candidato no processo de 

recrutamento e contratação por meio das 

mesmas vantagens assíncronas que contribuem 

para os ganhos de produtividade descritos 

anteriormente. O CRO acrescentou: “Estamos 

agora chegando a esse estágio em que, se você 

fosse para uma empresa de software e ela não 

tivesse o Slack, seria meio estranho”. 

• Processo de integração aprimorado. Os 

participantes da pesquisa indicaram que o Slack 

facilita melhorias no processo de integração de 

novas contratações. Em média, eles relataram 

Benefício 3: aumento da receita devido ao tamanho maior dos negócios 

Ref. Métrica Fonte Ano 1 Ano 2 Ano 3 

C1 Número de negócios fechados Pesquisa 678 746 820 

C2 
Parte dos negócios fechados para clientes 
existentes 

Organização 
composta 

50% 50% 50% 

C3 Número de negócios de clientes existentes C1*C2 339 373 410 

C4 
Aumento no valor dos negócios dos 
clientes existentes atribuído ao Slack 

Pesquisa R$ 16.776 R$ 16.776 R$ 16.776 

C5 Margem de lucro 
Organização 
composta 

10% 10% 10% 

Ct 
Aumento da receita devido ao tamanho 
maior dos negócios 

C1*C2*C4*C5 R$ 568.706 R$ 625.742 R$ 687.815 

 Ajuste ao risco ↓15%    

Ctr 
Aumento da receita devido ao tamanho 
maior dos negócios (ajustado ao risco) 

 R$ 483.398 R$ 531.885 R$ 584.643 

Total em três anos: R$ 1.599.926 Valor presente em três anos: R$ 1.318.274 
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uma redução de 13% no tempo para integrar e 

treinar novos funcionários e uma redução de 

39% no custo. 

Os entrevistados explicaram que suas 

organizações definiram novas contratações em 

uma lista selecionada de canais do Slack. Canais 

dedicados de novas contratações e coorte, bem 

como canais regionais e outros canais de 

subequipes, ajudam a facilitar a transição de 

novos funcionários para suas novas equipes. O 

diretor de vendas disse: “Vamos dar aos novos 

contratados uma lista selecionada [e dizer a 

eles]: ‘Aqui estão os 15 canais do Slack nos 

quais você provavelmente deve entrar para se 

atualizar’. Colocá-los em um novo [canal] do 

Slack, onde eles podem fazer perguntas uns aos 

outros, é muito útil, pois muitas vezes os novos 

contratados se sentem desconfortáveis 

perguntando a pessoas mais experientes.” 

• Interações de treinamento e mentoria 

aprimoradas. A vice-presidente usa o Slack 

para aumentar as interações de treinamento e 

mentoria. Ela disse: “Isso me permite enfatizar 

novamente as coisas que desejamos ter 

incorporadas à maneira como operamos, porque 

posso fazê-las à medida que acontecem em vez 

de fazê-las como um indicador atrasado. É um 

indicador em tempo real sobre o qual posso 

agir”. 

Ela acrescentou: “Capturamos todas as 

informações sobre o ganho [no Slack]. Na 

verdade, ele tem sido uma ótima ferramenta para 

consultar informações ao final do trimestre, pois 

tudo está lá.” 

 

• Moral dos funcionários. Os entrevistados e os 

participantes da pesquisa elogiaram o impacto 

do Slack no moral dos funcionários. O CRO 

disse: “Há muito sobre o design do Slack que é 

muito voltado para o consumidor e que é até 

meio divertido [...] Representa uma grande parte 

da cultura. Há muita celebração do sucesso uns 

dos outros e pessoas dando tapinhas nas costas 

umas das outras. [Com] a covid, com todos 

estando em casa e não juntos em nossos 

escritórios, ferramentas como o Slack realmente 

ajudam as pessoas com um pouco dessa 

comunicação tão humana e divertida, e isso é 

muito usado”. 

Quase todos os entrevistados (92%) relataram 

um aumento na satisfação dos funcionários 

(aumento médio de 5,5%). Entre os demais 

entrevistados, 2% não viram mudança, e 6% não 

mediram a satisfação dos funcionários. 

 

• Segurança aprimorada. O diretor de receita 

identificou os aplicativos de mensagens não 

sancionados como uma preocupação de 

segurança que o Slack ajuda a mitigar. Ele 

explicou: “As pessoas querem ter conexões 

humanas e canais de comunicação, então, se 

você não tiver algo como o Slack, as pessoas 

vão começar a usar [aplicativos não 

sancionados]. Eu já vi isso antes, as equipes vão 

encontrar um lugar onde possam se comunicar. 

E, nesse momento, elas geralmente não fazem 

isso por e-mail, então você não verá um monte 

“O (Slack) é uma maneira virtual de 

ficar de pé no corredor ou virar a 

cadeira e fazer uma pergunta”. 

Vice-presidente, setor de tecnologia 
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de cadeias de e-mail, especialmente com nossa 

força de trabalho mais jovem… A beleza do 

Slack é que ele tem a usabilidade e o estilo de 

comunicação que as pessoas desejam, mas 

podemos ter alguma governança nele e usá-lo 

para fins comerciais [...] e ele mantém as 

pessoas fora de todos os outros ambientes”. 

• Produtividade organizacional aprimorada. Ao 

implantar o Slack em toda a organização, os 

funcionários de toda a empresa podem ver uma 

melhoria da produtividade como resultado da 

melhor comunicação e colaboração permitidas 

pelo Slack (por exemplo, redução de e-mails e 

reuniões de status, acesso a PMEs e 

aproveitamento de redes formais e informais na 

empresa). 

FLEXIBILIDADE 

O valor da flexibilidade é único para cada cliente. 

Existem vários cenários em que um cliente pode 

implementar o Slack e, posteriormente, perceber 

usos e oportunidades de negócios adicionais, 

incluindo: 

• Otimização de gastos com licenciamento em 

outros aplicativos. Os participantes da 

pesquisa relataram que gastaram R$ 9.542 em 

soluções legadas antes do Slack. Embora os 

entrevistados tenham dito que suas 

organizações ainda não haviam retirado as 

soluções legadas, o Slack oferece a flexibilidade 

para fazê-lo. O CRO declarou: “Simplesmente 

não é necessário para pessoas que recorrem a 

[outras soluções] uma ou  

duas vezes por mês. Você não precisa de uma 

licença de R$ 5.307 por ano, então acho que há 

espaço lá”. 

• Personalização de canais do Slack e 

integrações de aplicativos para se adequar à 

força de trabalho. Os entrevistados falaram 

sobre as inúmeras integrações, canais e outros 

recursos que eles usam no Slack. A ampla 

personalização que as organizações podem 

fazer no Slack oferece flexibilidade para se 

adequar aos casos de uso específicos das 

organizações, incluindo competições de equipe, 

hobbies e outros canais não relacionados ao 

trabalho para que os funcionários se socializem e 

aumentem o moral. 

A flexibilidade também foi quantificada quando 

avaliada como parte de um projeto específico 

(descrito em mais detalhes no Apêndice A). 
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“Posso encontrar informações e dados 
facilmente. Difícil é [encontrar] o 
recurso certo para responder 
especificamente questões sobre o 
conteúdo ou para trazer um ponto de 
vista e experiências para a vida. Isso é 
difícil, [e] o Slack faz isso”. 

— Vice-presidente global, setor de tecnologia 
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Dados de custos quantificados aplicados à organização composta 
 
 
 

CUSTO 1: CUSTOS COM LICENÇAS DO SLACK 

Evidências e dados. As organizações que 

implantam o Slack pagam uma taxa de assinatura de 

R$ 796 por usuário por ano. 

Modelagem e premissas. Para determinar o custo 

das licenças do Slack, a Forrester presume que a 

organização composta implante o Slack na equipe de 

vendas e o número de usuários do Slack cresça 10% 

ao ano conforme a organização cresce. 

Riscos. Para levar em consideração a possibilidade 

de mudanças no modelo de assinatura do Slack, a 

Forrester ajustou esse custo para cima em 5%, o que 

resultou em um PV total ajustado ao risco de três 

anos (com desconto de 10%) de R$ 911.867. 

 

 

 

 

 

 

  

Custos totais 

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

presente 

Dtr 
Custos com licenças do 
Slack 

R$ 0 R$ 334.352 R$ 367.787 R$ 404.566 R$ 1.106.704 R$ 911.867 

Etr 
Mão de obra interna para 
implantação e 
manutenção 

R$ 321.593 R$ 1.523.370 R$ 1.523.370 R$ 1.523.370 R$ 4.891.704 R$ 4.109.989 

 Custos totais (ajustados 
ao risco) 

R$ 321.593 R$ 1.857.722 R$ 1.891.157 R$ 1.927.936 R$ 5.998.408 R$ 5.021.857 

 

Custo 1: custos com licenças do Slack 

Ref. Métrica Fonte Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

D1 
Número de funcionários usando o 
Slack 

Organização 
composta 

R$ 0 400 440 484 

D2 
Custos com licenças do Slack por 
usuário por ano 

Organização 
composta 

R$ 0 R$ 796 R$ 796 R$ 796 

Dt Custos com licenças do Slack D1*D2 R$ 0 R$ 318.430 R$ 350.273 R$ 385.301 

 Ajuste ao risco ↑5%     

Dtr 
Custos com licenças do Slack 
(ajustados ao risco) 

 R$ 0 R$ 334.352 R$ 367.787 R$ 404.566 

Total em três anos: R$ 1.106.704 Valor presente em três anos: R$ 911.867 
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CUSTO 2: MÃO DE OBRA INTERNA PARA 

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Evidências e dados. Entrevistados e participantes 

da pesquisa abordaram os esforços de 

implementação envolvendo o planejamento de boas 

práticas, como o número de canais, convenções de 

nomenclatura, processo de arquivamento, direitos de 

acesso a usuários e migração de dados, junto com 

gerenciamento de mudanças e mensagens 

associadas à transição para o Slack. 

A manutenção contínua 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. Para determinar o custo 

de implementação e manutenção, a Forrester 

assume o seguinte para a organização composta: 

• Um FTE de TI trabalha na implementação por 

dois meses. 

• Cinco funcionários gastam 20% de seu tempo no 

planejamento por dois meses. 

• Cada usuário do Slack recebe uma hora de 

treinamento introdutório para aprender sobre os 

recursos e as melhores práticas promovidos pela 

organização. 

• Um esforço de FTE em toda a organização é 

feito para a construção e o suporte de 

integrações. 

• Um esforço de FTE em toda a organização é 

feito para a manutenção e o suporte dos canais. 

Riscos. Esse custo pode variar devido à incerteza 

relacionada a: 

• O tempo e esforço necessários para a 

implementação. 

• O esforço de manutenção contínuo. 

Para levar em consideração esses riscos, a Forrester 

ajustou esse custo para cima em 15%, o que 

resultou em um VP total ajustado ao risco de três 

anos de R$ 4.109.989. 
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Custo 2: mão de obra interna para implementação e manutenção 

Ref. Métrica Fonte Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

E1 Meses para implementação 
Organização 
composta 

2    

E2 FTEs de TI interna 
Organização 
composta 

1    

E3 Equipe interna para planejamento 
Organização 
composta 

5    

E4 
Alocação de tempo da equipe 
interna para planejamento 

Organização 
composta 

20%    

E5 
Número de funcionários usando o 
Slack 

Organização 
composta 

400    

E6 

Salário por hora com todos os 
encargos de representante de 
vendas técnicas no meio da 
carreira 

Premissa R$ 147,17    

E7 
Número de horas de treinamento 
por funcionário para usar o Slack 

Organização 
composta 

1    

E8 
FTEs internos criando e dando 
suporte a integrações com o Slack 

Organização 
composta 

 1 1 1 

E9 
FTEs internos mantendo e dando 
suporte a canais 

Organização 
composta 

 1 1 1 

E10 
Salário anual com todos os 
encargos (desenvolvedor e 
engenheiro) 

Premissa R$ 662.335 R$ 279.645 R$ 279.645 R$ 279.645 

Et 
Mão de obra interna para 
implantação e manutenção 

E1/12*(E2+E3*E4)*E
10+E5*E6*E7+ 
(E8+E9)*E10 

R$ 279.645 R$ 249.600 R$ 1.324.670 R$ 1.324.670 

 Ajuste ao risco ↑15%     

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

 R$ 321.593 R$ 1.523.370 R$ 1.523.370 R$ 1.523.370 

Total em três anos: R$ 4.891.704 Valor presente em três anos: R$ 4.109.989 
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Resumo financeiro 

 

MÉTRICAS CONSOLIDADAS DE TRÊS ANOS AJUSTADAS AO RISCO 

 

  
 
 

 
 

Esses valores de ROI, VPL e 
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 

essa análise. 

 

Análise de fluxo de caixa (estimativas ajustadas ao risco) 

 Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 
Valor 

presente 

Custos totais (R$ 321.593) (R$ 1.857.722) (R$ 1.891.157) (R$ 1.927.936) (R$ 5.998.408) (R$ 5.021.857) 

Benefícios totais R$ 0 R$ 7.211.186 R$ 8.042.799 R$ 8.922.229 R$ 24.176.213 R$ 18.313.818 

Benefícios 
líquidos 

(R$ 321.593) R$ 5.353.464 R$ 6.151.642 R$ 6.994.293 R$ 18.177.806 R$ 14.884.112 

ROI      296% 

Período de 
retorno do 
investimento 

     < 6 meses 
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Apêndice A: Total Economic 
Impact 

Total Economic Impact é uma metodologia desenvolvida 

pela Forrester Research que melhora 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”.  

 
 

A coluna de investimento inicial contém custos incorridos na “hora 

0” ou no início do Ano 1. Esses custos não são descontados. 

Todos os outros fluxos de caixa são descontados usando a taxa de 

desconto no final do ano. O VP é calculado para cada custo total e 

estimativa de benefício. Os cálculos de VPL das tabelas de resumo 

são a soma do investimento inicial e o fluxo de caixa descontado 

de cada ano. As somas e cálculos de valor presente das tabelas de 

Benefícios totais, Custos totais e Fluxo de caixa podem não refletir 

a conta exata por apresentarem valores arredondados. 

VALOR PRESENTE (VP) 

O valor presente ou atual das estimativas 

de custos e benefícios (descontados) 

dada 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 atual dos fluxos de 

caixa líquidos futuros (descontados) dada 

uma taxa de juros (taxa de desconto). Um 

projeto com VPL positivo geralmente 

indica que o investimento deve 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 (break-even point) 

do investimento. Esse é o momento em 

que os benefícios líquidos (benefícios 

menos custos) se equiparam ao 

investimento ou custo inicial. 
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Apêndice B: dados demográficos da entrevista e da pesquisa 

Dados demográficos da pesquisa 

 

 

 

 
 
 
 
 

Organizações entrevistadas 

Setor Região Entrevistado Receita anual 
Total de 
funcionários 

Equipe de 
vendas 

Tecnologia 
Global, sede na América 
do Norte 

Diretor de receita R$ 4.851 milhões 2.500 500 

Tecnologia 
Global, sede na América 
do Norte 

Diretor de vendas R$ 12.536 milhões 3.400 80 

Tecnologia 
Global, sede na América 
do Norte 

Vice-presidente global R$ 45.111 milhões 6.000 1.000 

Tecnologia 
Global, sede na América 
do Norte 

Vice-presidente R$ 409 milhões 600 600 
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Apêndice C: resultados da pesquisa 
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O TOTAL ECONOMIC IMPACT™ (IMPACTO ECONÔMICO TOTAL) DO SLACK PARA EQUIPES DE VENDAS 25 

 

Apêndice D: Observações finais

 
1 Total Economic Impact é uma metodologia desenvolvida pela Forrester Research que melhora 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. 
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