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FIGURA 1 

IDC MarketScape: avaliação de fornecedores globais de aplicativos de colaboração 
e de comunidade em 2021 

Fonte: IDC, 2021 

Consulte o Apêndice para saber a metodologia detalhada, a definição de mercado e os critérios de 
pontuação. 
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NESTE EXCERTO 

O conteúdo deste excerto foi retirado diretamente do documento IDC MarketScape: Avaliação global 
de fornecedores de aplicativos de colaboração e de comunidade em 2021 (Doc #US46743820e ). 
Todas ou partes das seguintes seções foram incluídas neste excerto: Opinião da IDC, Critérios de 
inclusão de fornecedores da IDC MarketScape, Orientações essenciais, Perfil resumido do 
fornecedor, Apêndice e Saiba mais.  Também foi incluída a Figura 1. 

OPINIÃO DA IDC 

Este estudo aplica a metodologia IDC MarketScape para avaliar os principais fornecedores globais de 
plataformas colaborativas e comunitárias. 

À medida que a pandemia aumentava a necessidade de tecnologias colaborativas, surgiram três 
categorias principais: aplicativos colaborativos em equipe, aplicativos colaborativos em equipe com 
gerenciamento de trabalho nativo e comunidades empresariais - plataformas de gerenciamento de 
comunidades que se conectam dentro e fora da empresa. Para este documento, a IDC identificou 
líderes em aplicativos de colaboração de equipe e mercados funcionais da comunidade empresarial. 
Detalhadamente: 

▪ O mercado de aplicativos colaborativos tornou-se essencial para conectar a força de trabalho 
digital aos seus colegas de trabalho, independentemente de onde estejam trabalhando. 
▪ Produtos colaborativos e comunitários estão conectando funcionários internos, parceiros e 
clientes. 
▪ Com uma velocidade intensa de recursos, os fornecedores estão se diferenciando enquanto 
se integram a outros produtos para ajudar a impulsionar o fluxo de trabalho contínuo e métricas 
aprimoradas. 
▪ Empresas de todos os tamanhos estão centralizando o trabalho e as comunicações em 
plataformas de colaboração e comunidade. 
▪ Essas plataformas, ao contrário do e-mail, mantêm conversas relevantes com recursos de 
reunião em um só lugar, economizando um tempo considerável enquanto estimula outras vozes a 
serem ouvidas, gerando melhores resultados. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DE FORNECEDORES DA IDC MARKETSCAPE 

Este relatório da IDC MarketScape analisa fornecedores de aplicativos colaborativos de equipes e de 
comunidade empresarial. Os critérios de inclusão são os seguintes: 

▪ Os fornecedores constam nos documentos de pesquisas da IDC de participação de mercado 
de 2019 e 2020, como um dos 10 principais fornecedores mundiais em termos de participação de 
mercado de aplicativos colaborativos, participação de mercado de aplicativos colaborativos de equipe 
ou documentos de participação de mercado de comunidades empresariais (redes sociais 
empresariais). 
▪ Os fornecedores oferecem um produto proprietário com o objetivo principal de permitir ou 
fomentar a colaboração e/ou comunidades para uma linha de negócio ou empresa. 
▪ Os fornecedores têm presença nos Estados Unidos e em pelo menos um outro país. 
▪ Os fornecedores vendem para pelo menos três regiões globais. 
▪ Os produtos deste estudo foram avaliados na forma como estavam disponíveis em 1º de 
agosto de 2021. 
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CONSELHOS PARA COMPRADORES DE TECNOLOGIA 

  
▪ Os clientes precisam de seus aplicativos colaborativos para dar suporte às APIs dos seus 
fornecedores, incluindo CRM, HRIS e seu acervo de tecnologia de marketing. As metas de negócios 
são: dados mais consolidados, melhor experiência de funcionários, parceiros e clientes (CX) e 
implantação de aprendizado de máquina (ML) para gerar novas e melhores métricas baseadas em 
resultados. 
▪ Os fornecedores reagiram aos eventos de 2020 com enorme velocidade de recursos. Isso 
não mostra sinais de enfraquecimento nos próximos anos. 
▪ Falta suporte ao cliente para alguns fornecedores, em parte devido ao crescimento explosivo 
do mercado. As comunidades de clientes, onde existem, ajudam a reduzir as necessidades de 
suporte e criar fidelidade à marca. 
▪ Muitos fornecedores começaram a adotar um papel maior para os parceiros serem a primeira 
linha de vendas e suporte; isso está gerando resultados amplamente variados e mistos. Vários 
clientes entrevistados expressaram que os parceiros podem não estar usando os aplicativos que 
estão vendendo, criando uma lacuna de conhecimento e suporte. Os clientes desejam comprar e 
obter suporte online, ter uma comunidade de usuários à sua disposição e poder alterar sua oferta de 
acordo com as necessidades emergentes. 
▪ As empresas estão pedindo roadmaps e atualizações de produtos contínuos e de longo 
prazo. As empresas que entregam atualizações anuais ou semestrais enfrentam o desafio de 
aparentarem ser menos inovadoras. 
▪ Facilidade de compra online, personalização e implantação de pacotes corporativos e 
integração e suporte ao cliente são desafios para muitos fornecedores, mas não para todos. A 
experiência do cliente é um imperativo. Simplifique essas áreas. 
▪ Os clientes expressaram a necessidade de melhores APIs para muitos produtos (mas não 
todos), bem como mais ajuda na execução do gerenciamento de alterações no sentido de maior 
colaboração. 
▪ Os clientes expressaram a necessidade de tradução em tempo real e suporte para várias 
regiões globais. 

PERFIS RESUMIDOS DE FORNECEDORES 

Esta seção explica brevemente as principais observações da IDC que determinaram a posição do 
fornecedor no relatório da IDC MarketScape. Enquanto cada fornecedor é avaliado em relação aos 
critérios descritos no Apêndice, a seguinte descrição fornece um resumo dos pontos fortes e desafios 
de cada um. 

Slack 
O Slack está posicionado na categoria Líder no relatório da IDC MarketScape 2021 entre aplicativos 
de colaboração e comunidade em todo o mundo. 

Quando a pandemia surgiu, o Slack era uma das poucas soluções bem conhecidas e prontas para o 
aumento no uso. 

A visão do Slack é ajudar as empresas a gerar velocidade e transparência criando uma organização 
em tempo real que seja impulsionada por eventos. Em seu pico em 2020, a popular plataforma de 
mensagens baseada em canais atingiu 65 milhões de mensagens por segundo. 
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O Slack é conhecido por conectar com facilidade equipes de funcionários internos, mesmo entre 
empresas diferentes. A introdução do Slack Connect possibilita um método seguro para que as 
organizações se conectem, comuniquem-se e criem fluxos de trabalho compartilhados. O fato de o 
Slack ser fácil de comprar e implantar contribuiu para o crescimento da empresa em 2020. 

Entre os lançamentos recentes de recursos estão os Círculos do Slack, um recurso somente de áudio 
para promover colaboração espontânea e mais assíncrona nos canais; as ferramentas assíncronas 
de reunião em vídeo; o envio programado  de mensagens e as informações internas empresariais do 
diretório e dos perfis do Slack Atlas. Uma série de recursos com foco em segurança foram 
adicionados recentemente à plataforma, incluindo verificação de links e malware e instalação e 
desenvolvimento de aplicativos com verificação segura. 

O Slack informou  ter mais de 91.000 clientes pagos, com mais de 950.000 pontos de extremidade 
conectados ao Slack Connect. Isso representa um aumento de 265% ano a ano. 

Em julho de 2021, a Salesforce fechou a aquisição do Slack por US$ 27,7 bilhões. Na prática, espera-
se que isso torne o Slack a plataforma de colaboração e parte da interface do ecossistema Salesforce 
enquanto permanece disponível para venda com o nome Slack. 

Pontos fortes 
▪ O Slack foi amplamente adotado pela comunidade de desenvolvedores e desde então se 
tornou "acessível para pessoas comuns". Muitas vezes, é usado dentro e fora das empresas como 
uma plataforma de mensagens rápida e confiável baseada em canais. 
▪ O Slack se integra a um grande número de aplicativos de software de negócios, incluindo 
Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce, para reduzir a necessidade de troca de contexto. Isso 
aproxima o ambiente de trabalho a um “painel de controle único", pois sua integração permite que as 
pessoas permaneçam nos aplicativos de que mais precisam para trabalhar. 
▪ O Slack tem uma grande comunidade de desenvolvedores, com 975.000 cadastrados e 
ativos diariamente em abril de 2021. 
▪ A possibilidade de os usuários criarem, sem nenhum código, seus próprios modelos, blocos 
de construção reutilizáveis e fluxos de trabalho possibilita que os desenvolvedores se concentrem em 
trabalhos mais complexos e de alto valor. 
▪ Novos recursos de áudio e vídeo substituem a digitação com os círculos rápidos (bate-papo 
com áudio) ou apenas a gravação de vídeos curtos para compartilhar conteúdo/status. Ambos geram 
uma transcrição para o canal. 
▪ O Slack oferece suporte e gerenciamento interno de relacionamento com o cliente, 
registrando a experiência dele em toda a jornada da organização sem terceirizá-la para parceiros 
externos. 
▪ Embora a versão freemium do Slack tenha sido amplamente adotada, as empresas preferem 
um dos três planos pagos (Pro, Business+ ou Enterprise Grid) para atender aos requisitos de 
segurança, conformidade e governança. 

Desafios 
▪ O Slack, apesar de ser a criadora da categoria, tem um desafio de percepção impreciso. 
▪ O Slack agrega valor corporativo significativamente maior com aplicativos empresariais 
integrados. Embora não seja um desafio, pode ser difícil fazer com que as empresas menos 
experientes em colaboração integrem os softwares. 
▪ Reinventar a forma de como o trabalho é realizado exige que as empresas adotem novas 
formas de comunicação em todos os níveis. Isso requer tecnologia e uma cultura de colaboração para 
o Slack ou qualquer outra solução. 
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Quando levar o Slack em consideração 
Opte pelo Slack quando for necessário um sistema corporativo de mensagens baseado em canal 
internamente, entre empresas ou em ambos os casos. O Slack também é uma boa opção quando 
aplicativos integrados de terceiros são usados com frequência. 

APÊNDICE 

Como ler um gráfico da IDC MarketScape 
Para os propósitos desta análise, a IDC dividiu as potenciais principais medidas para o sucesso em 
duas grandes categorias: capacidades e estratégias. 

O posicionamento no eixo y reflete as capacidades e as ofertas de serviços atuais do fornecedor, bem 
como seu grau de alinhamento às necessidades do cliente. A categoria de capacidades se concentra 
nos recursos da empresa e do produto hoje, aqui e agora. Nessa categoria, os analistas da IDC 
identificam como o fornecedor está construindo/fornecendo recursos que lhe permitem executar a 
estratégia escolhida no mercado. 

O posicionamento no eixo x, ou eixo de estratégias, indica quão bem a futura estratégia do fornecedor 
se alinha ao que os clientes precisarão ter dentro de três a cinco anos. A categoria de estratégias 
concentra-se em decisões de alto nível e nos pressupostos subjacentes sobre ofertas, segmentos de 
clientes e planos de negócios e de lançamento no mercado para os próximos três a cinco anos. 

O tamanho dos indicadores de fornecedores individuais no relatório da IDC MarketScape representa 
a participação de mercado de cada um dentro do segmento de mercado específico que está sendo 
avaliado. 

O uso dos líderes nesses mercados criou uma imagem muito madura do setor. Estas empresas 
estavam entre as que intensificaram seus esforços para atender às necessidades emergentes em 
2020 e além. Mesmo o produto menos maduro deste grupo tornou-se maduro e muito estável. Isso 
criou um desafio no visual do gráfico da IDC MarketScape (ver Figura 1); no entanto, esclarecemos o 
perfil de cada fornecedor, na seção Perfis Resumidos de Fornecedores. 

Metodologia da IDC MarketScape 
A seleção de critérios, ponderações e pontuações de fornecedores da IDC MarketScape representam 
a conclusão de uma pesquisa minuciosa da IDC sobre o mercado e sobre fornecedores específicos. 
Os analistas da IDC estabelecem uma faixa de características padronizadas, as quais são utilizadas 
para avaliar os fornecedores, por meio de discussões estruturadas, pesquisas e entrevistas com 
líderes de mercado, participantes e usuários finais. As ponderações de mercado baseiam-se em 
entrevistas com usuários, pesquisas com compradores e a contribuição de especialistas da IDC em 
cada mercado. Os analistas da IDC baseiam as pontuações de cada fornecedor e a posição final dos 
fornecedores no relatório da IDC MarketScape em pesquisas e entrevistas detalhadas com 
fornecedores, informações disponíveis ao público e experiências do usuário final, com o intuito de 
criar uma avaliação precisa e consistente das características, comportamentos e capacidades de 
cada fornecedor. 
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Definição do mercado 

Aplicativos colaborativos 
Os aplicativos colaborativos permitem que grupos de pessoas trabalhem juntos, compartilhando 
informações, comunicações e, frequentemente, processos. As definições dos mercados de aplicativos 
colaborativos são apresentadas nas seções a seguir. 

Aplicativos de comunidades corporativas 

Os aplicativos de comunidades corporativas permitem recursos de colaboração social para usuários 
que estão dentro ou fora do firewall de uma organização. Os recursos da solução devem incluir, 
dentre outros, fluxos de atividades, blogs, wikis, microblogging, fóruns de discussão, grupos (públicos 
ou privados), ideias, perfis, mecanismos de recomendação (pessoas, conteúdo ou objetos), marcação 
com tags e bookmarks e comunidades online. Um aplicativo de comunidade empresarial fornece uma 
colaboração social ou uma camada de relacionamento em uma empresa, que pode ser uma solução 
autônoma separada e/ou um conjunto de interfaces de programação de aplicativos (APIs) orientadas 
a serviços ou aplicativos integrados que coexistem com outros aplicativos de negócios e de 
comunicações. Soluções separadas podem oferecer suporte a um tipo de funcionalidade social (como 
comunidades online, ideação ou gestão de inovação) ou uma plataforma ampla que engloba muitas 
funcionalidades. 

Aplicativos de colaboração em equipe 

Os aplicativos de colaboração em equipe (TCAs) fornecem um espaço de trabalho e um conjunto 
integrado de ferramentas baseadas na web, para colaborações pontuais, não estruturadas e 
centradas em recursos ou em documentos entre grupos ou indivíduos, entre domínios conhecidos. 
Um TCA pode ser representado por "canais" ou "salas" seguras que contêm documentos, histórico de 
conversa e histórico de transações, a fim de manter um histórico auditável e persistente ou um 
espaço de trabalho compartilhado mais multifuncional em que os usuários possam armazenar, 
acessar e compartilhar arquivos. A administração é realizada principalmente por um usuário 
conhecido (que governa as regras de acesso), mas também é possível que os 
controles/gerenciamento da administração  sejam feitos pela equipe de TI. As soluções de TCA 
também podem permitir integração de diretório, gerenciamento de políticas e integração com 
ferramentas de colaboração social (conteúdo compartilhado dentro do contexto social de newsfeeds 
ou grupos). A comunicação dentro do ambiente TCA é principalmente assíncrona, business to 
business (B2B) e restrita a um conjunto específico de usuários. 

SAIBA MAIS 

Pesquisas relacionadas 
▪ Previsão mundial sobre aplicativos colaborativos, 2021-2025 (IDC #US48061821, julho de 
2021) 
▪ Participação do mercado mundial de aplicativos colaborativos, 2020: o ano da adoção em 
massa (IDC #US48061921, julho de 2021) 
▪ Pesquisa anual de colaboração da IDC, 2021 (IDC #US46305621, maio de 2021) 
▪ Pesquisa de aplicativos de conferência e eventos virtuais da IDC 2021: novas expectativas 
(IDC #US47693821, maio de 2021) 
▪ O futuro em rápida evolução da colaboração e conferência (IDC #DR2021_FoW_WK, março 
de 2021) 
▪ Perspectiva de análise de mercado: aplicativos colaborativos mundiais, 2020 (IDC # 
US45918920, setembro de 2020) 
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Sinopse 
Este estudo da IDC representa uma avaliação de fornecedores do mercado de aplicativos 
colaborativos e comunitários, por meio do modelo IDC MarketScape. Os aplicativos de colaboração 
em equipe e os aplicativos de comunidade empresarial tornaram-se essenciais para conectar 
funcionários, fornecedores, parceiros e clientes. Cada fornecedor diferenciou a si mesmo tanto em 
termos de capacidades essenciais, quanto em capacidade de integração, as quais acreditam que 
serão mais solicitadas no futuro. Embora algumas empresas tenham encontrado desafios no 
atendimento ao cliente durante sua jornada de crescimento, todas estão buscando maneiras 
melhores de aprimorar a adoção desses aplicatiovs,para tornar, daqui para frente, a colaboração e as 
comunidades uma parte central do portfólio de TI corporativa . Se a adoção dessas plataformas pelo 
usuário for um indicador para o futuro, as plataformas colaborativas e comunitárias terão muito 
sucesso. As empresas devem adotá-las como uma nova maneira de se comunicar, formar 
comunidades, melhorar a experiência do cliente e do colaborador e, o mais importante, redesenhar os 
processos legados. 

“O futuro dos negócios é a conexão e as comunidades com a força de trabalho, parceiros e clientes", 
de acordo com Wayne Kurtzman, diretor de pesquisa de aplicativos sociais, comunidades e 
colaboração da IDC. “As integrações profundas com o resto das soluções de tecnologia melhoram as 
percepções, minimizam a troca de contexto e geram significativamente mais produtividade com uma 
melhor experiência do trabalhador. As empresas que não fornecem plataformas de colaboração e de 
comunidade bem desenhadas forçam seus colaboradores, parceiros e clientes a criar suas próprias 
soluções." 
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	▪ Os clientes expressaram a necessidade de melhores APIs para muitos produtos (mas não todos), bem como mais ajuda na execução do gerenciamento de alterações no sentido de maior colaboração.
	▪ Os clientes expressaram a necessidade de tradução em tempo real e suporte para várias regiões globais.
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	Esta seção explica brevemente as principais observações da IDC que determinaram a posição do fornecedor no relatório da IDC MarketScape. Enquanto cada fornecedor é avaliado em relação aos critérios descritos no Apêndice, a seguinte descrição fornece u...
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	O Slack está posicionado na categoria Líder no relatório da IDC MarketScape 2021 entre aplicativos de colaboração e comunidade em todo o mundo.
	Quando a pandemia surgiu, o Slack era uma das poucas soluções bem conhecidas e prontas para o aumento no uso.
	A visão do Slack é ajudar as empresas a gerar velocidade e transparência criando uma organização em tempo real que seja impulsionada por eventos. Em seu pico em 2020, a popular plataforma de mensagens baseada em canais atingiu 65 milhões de mensagens ...
	O Slack é conhecido por conectar com facilidade equipes de funcionários internos, mesmo entre empresas diferentes. A introdução do Slack Connect possibilita um método seguro para que as organizações se conectem, comuniquem-se e criem fluxos de trabalh...
	Entre os lançamentos recentes de recursos estão os Círculos do Slack, um recurso somente de áudio para promover colaboração espontânea e mais assíncrona nos canais; as ferramentas assíncronas de reunião em vídeo; o envio programado  de mensagens e as ...
	O Slack informou  ter mais de 91.000 clientes pagos, com mais de 950.000 pontos de extremidade conectados ao Slack Connect. Isso representa um aumento de 265% ano a ano.
	Em julho de 2021, a Salesforce fechou a aquisição do Slack por US$ 27,7 bilhões. Na prática, espera-se que isso torne o Slack a plataforma de colaboração e parte da interface do ecossistema Salesforce enquanto permanece disponível para venda com o nom...
	Pontos fortes
	▪ O Slack foi amplamente adotado pela comunidade de desenvolvedores e desde então se tornou "acessível para pessoas comuns". Muitas vezes, é usado dentro e fora das empresas como uma plataforma de mensagens rápida e confiável baseada em canais.
	▪ O Slack se integra a um grande número de aplicativos de software de negócios, incluindo Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce, para reduzir a necessidade de troca de contexto. Isso aproxima o ambiente de trabalho a um “painel de controle únic...
	▪ O Slack tem uma grande comunidade de desenvolvedores, com 975.000 cadastrados e ativos diariamente em abril de 2021.
	▪ A possibilidade de os usuários criarem, sem nenhum código, seus próprios modelos, blocos de construção reutilizáveis e fluxos de trabalho possibilita que os desenvolvedores se concentrem em trabalhos mais complexos e de alto valor.
	▪ Novos recursos de áudio e vídeo substituem a digitação com os círculos rápidos (bate-papo com áudio) ou apenas a gravação de vídeos curtos para compartilhar conteúdo/status. Ambos geram uma transcrição para o canal.
	▪ O Slack oferece suporte e gerenciamento interno de relacionamento com o cliente, registrando a experiência dele em toda a jornada da organização sem terceirizá-la para parceiros externos.
	▪ Embora a versão freemium do Slack tenha sido amplamente adotada, as empresas preferem um dos três planos pagos (Pro, Business+ ou Enterprise Grid) para atender aos requisitos de segurança, conformidade e governança.
	Desafios
	▪ O Slack, apesar de ser a criadora da categoria, tem um desafio de percepção impreciso.
	▪ O Slack agrega valor corporativo significativamente maior com aplicativos empresariais integrados. Embora não seja um desafio, pode ser difícil fazer com que as empresas menos experientes em colaboração integrem os softwares.
	▪ Reinventar a forma de como o trabalho é realizado exige que as empresas adotem novas formas de comunicação em todos os níveis. Isso requer tecnologia e uma cultura de colaboração para o Slack ou qualquer outra solução.
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	Opte pelo Slack quando for necessário um sistema corporativo de mensagens baseado em canal internamente, entre empresas ou em ambos os casos. O Slack também é uma boa opção quando aplicativos integrados de terceiros são usados com frequência.
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