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Sumário executivo 

 "[Com o Slack], você vai ver uma equipe de marketing maior do que a soma de suas 

partes. Terá uma maior produtividade [e] uma melhor colaboração, o que vai gerar 

melhores resultados finais. Você também vai ter uma equipe mais unida em termos  

de moral, diversidade e positividade." 

 

Vice-presidente de marketing do cliente, segurança de dados 
 
 

 
 

O Slack encomendou à Forrester Consulting a realização de 

um estudo Total Economic Impact™ (TEI) e exame do 

potencial de retorno sobre o investimento (ROI) que as 

empresas podem obter utilizando o Slack.1 O objetivo deste 

estudo é apresentar aos leitores uma estrutura  

para avaliar o potencial impacto financeiro do Slack  

para equipes de marketing em suas organizações. 

Para entender melhor os benefícios, custos e riscos 

associados a esse investimento, a Forrester entrevistou seis 

tomadores de decisões e entrevistou 577 profissionais de 

marketing com experiência na utilização do Slack para 

atividades de marketing. Para fins de estudo, a Forrester 

agregou as experiências dos tomadores de decisões 

entrevistados e pesquisados e combinou os resultados  

em uma única organização composta. 

Antes de usar o Slack, as equipes de marketing  

usavam e-mails e uma grande quantidade de ferramentas de 

marketing e comunicação sem conexão alguma. Funcionários 

de marketing, equipes multifuncionais  

e parceiros externos que precisavam colaborar tinham que  

lutar com os obstáculos criados pelas reuniões presenciais e 

uma força de trabalho descentralizada espalhada pelo mundo. 

Os entrevistados procuraram uma solução  

que pudesse impulsionar melhorias em seus esforços  

de marketing, criar uma boa relação custo-benefício, 

promover a experiência e a cultura dos funcionários  

e melhorar as relações com parceiros e clientes externos. 

Após a implantação do Slack, os entrevistados relataram 

benefícios significativos derivados da capacidade do Slack  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de quebrar silos, automatizar o trabalho e estabelecer uma 

sede digital dinâmica no local de trabalho híbrido.  

PRINCIPAIS RESULTADOS 

Benefícios quantificados. Os benefícios quantificados pelo 

valor presente (VP) ajustado ao risco incluem: 

• Aumento da produtividade da equipe de marketing 

no valor de R$ 4.978.782. O Slack reduz o tempo gasto 

em reuniões e o volume de e-mails das equipes de 

marketing. O uso do Slack para consolidar os esforços 

de trabalho e automatizar tarefas recorrentes poupa aos 

usuários 39 minutos de trabalho por dia,  

o que equivale a mais de oito funcionários em tempo 

integral (FTEs) em uma equipe de marketing de  

100 pessoas. 

Aumento da receita proveniente de mais 

campanhas, totalizando R$ 1.791.361. Uma melhor 

colaboração dentro da equipe de marketing e entre 

departamentos produz resultados mais rápidos no 

desenvolvimento e execução de campanhas, resultando 

Retorno sobre o investimento 

(ROI) 

264% 

Valor presente líquido 

(VPL) 

R$ 5,5 milhões 

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS 

https://slack.com/solutions/marketing
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

em cinco campanhas anuais adicionais para a 

organização composta. 

• Aumento da receita decorrente de campanhas mais 

eficazes, totalizando R$ 1.015.772. Por meio de uma 

colaboração aprimorada entre os departamentos e melhor 

acesso aos dados, as equipes de marketing criam melhores 

campanhas, que geram 9% a mais de receita. 

• Custo de soluções legadas evitado no valor  

de R$ 110.084. A organização composta aposenta 

soluções antigas. 

Benefícios não quantificados. Os benefícios que não 

foram quantificados para este estudo incluem:  

• Processo de recrutamento aprimorado. 

Os entrevistados relataram que o Slack reduz  

o tempo de contratação de funcionários de  

marketing qualificados em 43%. 

• Processo de integração aprimorado. Os entrevistados 

indicaram que o Slack foi capaz de reduzir em 19%  

o tempo de integração e treinamento de novos funcionários 

e de reduzir em 43% o custo associado. 

• Melhor experiência dos funcionários. Os entrevistados 

discutiram uma variedade de formas pelas quais o Slack 

ampliou e melhorou a experiência dos funcionários.  

Os entrevistados relataram um aumento médio na retenção 

de funcionários de 34%. 

• Melhoria da cultura de trabalho híbrido. O Slack é uma 

ferramenta vital para organizações que têm políticas de 

trabalho remoto, independentemente dessas políticas terem 

sido resultado das restrições da pandemia. 

• Melhoria dos KPIs. Os entrevistados relataram melhorias 

nos KPIs após a implementação do Slack, incluindo tráfego 

na web, custo por clique, custo por lead, custo por 

aquisição, leads qualificados de marketing, taxa de 

conversão, valor médio do pedido, valor de vida útil  

do cliente e retorno dos gastos com publicidade. 

Custos. Os custos com VP ajustado ao risco incluem:  

• Custos com licenças do Slack. O Slack custa R$ 751 

por usuário por ano, totalizando R$ 205.156 para a 

organização composta.  

• Mão de obra interna para implantação e manutenção. 

São necessários alguns esforços nominais para a 

implantação do Slack, como treinamento de usuários  

e suporte e manutenção de integrações e canais. O valor 

desse tempo gasto pelos funcionários internos com  

a organização composta é de R$ 1.966.494. 

Uma análise financeira, baseada nas entrevistas e na 

pesquisa com os tomadores de decisões, constatou  

que uma organização composta tem benefícios de  

R$ 8,0 milhões em três anos contra custos de R$ 2.171.650, 

totalizando um valor presente líquido  

(VPL) de R$ 5,5 milhões e um ROI de 264%. 



 

O TOTAL ECONOMIC IMPACT™ DO SLACK PARA EQUIPES DE MARKETING 3 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROI 

264% 

VP DOS BENEFÍCIOS 

R$ 8,0 milhões 

VPL 

R$ 5,5 milhões 
TEMPO DE RETORNO 

FINANCEIRO 

< 6 meses 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

ESTRUTURA E METODOLOGIA TEI 

Com as informações fornecidas nas entrevistas e na 

pesquisa, a Forrester desenvolveu um modelo chamado Total 

Economic Impact™ (Impacto Econômico Total) para as 

organizações que cogitam um investimento no Slack para 

suas equipes de marketing.  

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 gerar ao ser utilizado pelas equipes  

de marketing de uma organização. 

 

 

DEVIDA DILIGÊNCIA 

As partes interessadas do Slack e os  

analistas da Forrester foram entrevistados  

para coletar dados relativos ao Slack para 

equipes de marketing. 

 

ENTREVISTAS E PESQUISA COM TOMADORES 

DE DECISÕES 

Foram pesquisados 577 e entrevistados seis 

tomadores de decisões em organizações que 

utilizam o Slack para equipes de marketing para 

obter dados com relação a custos, benefícios  

e riscos.  

 

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA 

Foi criada uma organização composta com base 

nas características dos tomadores de decisões 

entrevistados e pesquisados. 

 

ESTRUTURA DO MODELO FINANCEIRO 

Construção de um modelo financeiro 

representativo das entrevistas e da pesquisa 

usando a metodologia TEI e ajuste do modelo 

financeiro ao risco com base nas questões  

e preocupações dos tomadores de decisões. 

 

ESTUDO DE CASO 

Usamos quatro elementos fundamentais  

do TEI para projetar o impacto do investimento: 

benefícios, custos, flexibilidade e riscos.  

Devido à crescente sofisticação da análise  

do ROI relacionada aos investimentos de TI,  

a metodologia TEI da Forrester fornece um 

quadro completo do impacto econômico total  

das decisões de compra. Consulte o Apêndice  

A para obter mais informações sobre  

a metodologia TEI. 

CONSIDERAÇÕES 

Os leitores devem estar cientes das seguintes 

considerações: 

Este estudo foi encomendado pelo Slack e entregue  

pela Forrester Consulting. Ele não deve ser usado como 

análise da concorrência. 

A Forrester não faz projeções a respeito do ROI  

que outras empresas recebem. 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. 

O 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. 

O Slack forneceu os nomes dos clientes para as entrevistas, 

mas não participou delas.  

A Forrester realizou o estudo duplo-cego usando  

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

Fatores que conduzem a um investimento no Slack para equipes de marketing 
 
 

 

PRINCIPAIS DESAFIOS 

A Forrester entrevistou seis tomadores de decisões  

e pesquisou outros 577 usuários que tinham experiência na 

utilização do Slack com suas equipes de marketing. Para obter 

mais detalhes sobre essas pessoas e as organizações que elas 

representam, consulte o Apêndice B. 

Antes da implantação do Slack, as organizações dependiam 

de e-mails, uma variedade de ferramentas  

de colaboração e comunicação empresariais, dos 

consumidores e pessoais, e de displays físicos e digitais. 

Funcionários de marketing, equipes multifuncionais  

e parceiros externos enfrentavam obstáculos ao colaborar 

com reuniões presenciais e com uma força de trabalho global 

descentralizada. Os tomadores de decisões observaram 

como suas organizações tinham  

dificuldades com desafios comuns, incluindo:  

• Apoio à cultura de trabalho híbrido. A crescente 

descentralização da força de trabalho tem criado 

desafios para as organizações que procuram manter os 

funcionários engajados e produtivos enquanto atendem 

às suas necessidades de se conectar em  

um nível mais pessoal com seus colegas. 

• Dependência de reuniões ineficientes. 

As equipes de marketing se baseavam em reuniões  

que frequentemente eram improdutivas ou adiadas para 

conciliar as agendas das principais partes interessadas. O 

vice-presidente de marketing do cliente disse: "Você olha 

o calendário das pessoas... e é uma loucura.  

Não podemos falar sobre isso [por] semanas porque  

a pessoa não tem nenhum tempo livre". 

• Falhas nas ferramentas de comunicação legadas. 

Os entrevistados descreveram suas caixas de entrada de 

e-mail como "insuportáveis", propensas a acumular 

mensagens irrelevantes que consomem tempo, e que 

não favorecem os esforços de colaboração. O diretor de 

marketing afirmou: "Meu e-mail tornou-se apenas um 

depósito de propostas de vendas".  

 

 

"[O Slack] é... o equilíbrio  

certo entre diversão, facilidade 

de uso e envolvimento, e é difícil 

parar de usá-lo depois que  

você começa". 

 

Diretor global de TI e segurança  

de TI, aplicativo de produtividade 
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A JORNADA DO CLIENTE DO SLACK PARA EQUIPES DE MARKETING 
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A JORNADA DO CLIENTE DO SLACK PARA EQUIPES DE MARKETING 

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 afetadas 

financeiramente. A organização composta representa  

as seis empresas que a Forrester entrevistou e os  

577 usuários que a Forrester pesquisou e tem o objetivo de 

apresentar a análise financeira agregada na próxima seção. A 

organização composta tem as seguintes características: 

Descrição da organização composta. A organização 

global de médio porte emprega 2.000 pessoas e cresce 10% 

anualmente em vários fusos horários em vários continentes. 

A equipe de marketing é composta por  

100 pessoas, que dependem de uma combinação de 

aplicativos de comunicação e produtividade para colaborar 

com toda a equipe de marketing, bem como com outras 

partes interessadas internas e externas. A equipe de 

marketing executa 34 campanhas por ano, com uma receita 

média por campanha de R$ 1.466.114.  

 

Características de uso. A organização utiliza o Slack  

com a equipe de marketing e com funcionários que não são 

da área de marketing, que representam o pessoal-chave em 

equipes multifuncionais, tais como vendas, finanças, produto, 

atendimento ao cliente e jurídico. 

 

Principais premissas 

• Organização global 
crescendo 10% ao ano 

• 2.000 funcionários 
localizados em diferentes 
fusos horários em vários 
continentes 

• 100 funcionários de 
marketing que dependem 
de uma combinação de 
aplicativos de comunicação 
e produtividade 

• 34 campanhas de 
marketing por ano 

• Receita média  
por campanha de  
R$ 1.466.114 
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Análise de benefícios 

Dados de benefícios quantificados aplicados à organização composta 
 
 
 
 

MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EQUIPE  

DE MARKETING 

Evidências e dados. Os entrevistados apresentaram  

muitas formas pelas quais o Slack melhorou a produtividade 

das equipes de marketing, reduzindo o tempo gasto em 

reuniões, utilização de e-mail, execução de tarefas rotineiras, 

gerenciamento de atividades, localização de informações e 

partes interessadas, além do processo  

de obtenção ou busca de aprovações.  

• O vice-presidente de comunicações e marca  

global disse: "[O Slack] definitivamente ajudou no 

gerenciamento de contratos e... [otimização de] 

processos com o Workflow Builder. [O Slack] torna tudo 

mais fácil e sem atritos. Não há complicações.  

É bastante simples. Com o Workflow Builder,  

fazemos muito mais". 

• O vice-presidente de comunicações e marca global 

acrescentou: "Antes [do Slack], as pessoas ficavam 

reunidas em uma sala apenas para olhar as partes  

[de um projeto]. Agora, por meio do Slack, todos podem 

comentar sobre uma parte e opinar sem precisar fazer uma 

reunião pra isso. [O Slack] certamente minimiza o número 

de reuniões". 

• O vice-presidente de marketing do cliente afirmou: 

"Estamos resolvendo muitas coisas sem necessidade de 

reuniões ou mensagens de e-mail. [O Slack] incentiva as 

pessoas a serem mais sucintas,  

o que significa que é mais fácil alcançar e trabalhar em 

conjunto. Um e-mail de quatro páginas equivale 

provavelmente a quatro frases no Slack. Temos  

sido capazes de fazer as coisas com mais rapidez 

porque podemos usá-lo como nosso mecanismo  

de colaboração".  

 

Benefícios totais 

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

Atr 
Aumento da produtividade  
da equipe de marketing 

R$ 1.738.040 R$ 2.007.435 R$ 2.318.586 R$ 6.064.061 R$ 4.981.064 

Btr 
Aumento da receita decorrente 
de mais campanhas 

R$ 720.547 R$ 720.547 R$ 720.547 R$ 2.161.642 R$ 1.791.896 

Ctr 
Aumento da receita decorrente 
de campanhas mais eficazes 

R$ 408.255 R$ 408.255 R$ 408.255 R$ 1.224.760 R$ 1.015.266 

Dtr 
Custo de soluções  
legadas evitado 

R$ 43.618 R$ 43.618 R$ 43.618 R$ 130.859 R$ 108.472 

 Benefícios totais  
(ajustados ao risco) 

R$ 2.910.461 R$ 3.179.855 R$ 3.491.007 R$ 9.581.323 R$ 7.896.699 

 

 

 

"O [Slack é] o epicentro de nossa 

cultura quando trabalhamos de 

casa [e] quando estamos no 

escritório". 

 

Vice-presidente de  

comunicação global e marca, 

agência criativa 

 



 

O TOTAL ECONOMIC IMPACT™ DO SLACK PARA EQUIPES DE MARKETING 9 

ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS 

• O diretor geral de marketing comentou sobre o volume 

de e-mails irrelevantes: "Não há nenhum ruído desse tipo 

no Slack. Há um maior nível de atenção. O Slack é mais 

imediato do que o e-mail". 

• O vice-presidente de marketing disse: "Eu confio em muitos 

canais do Slack para me manter atualizado sobre iniciativas 

que [ainda] estão em planejamento ou em produção para 

que eu não tenha que ir a essas reuniões. Eu posso 

alcançar o meu objetivo rapidamente, apenas seguindo uma 

conversa do Slack".  

• Os entrevistados indicaram que os usuários 

economizaram 39 minutos por dia com o uso do Slack. 

Modelagem e premissas. A Forrester assume o seguinte ao 

quantificar esse benefício para a organização composta: 

• O número de usuários do Slack cresce 10% ao ano  

à medida que a organização cresce. 

• Os usuários do Slack economizam cerca de  

39 minutos por dia. 

• O tempo diário economizado cresce 5% ao ano à medida 

que os usuários se tornam mais familiarizados com as 

características do Slack e a organização composta 

continua a integrar mais aplicativos  

ao Slack. 

• 50% do tempo economizado é utilizado para outras 

atividades produtivas de maior valor agregado.  

Riscos. A capacidade das organizações de obter ganhos de 

produtividade por meio do uso do Slack pode variar entre as 

organizações devido às diferenças na adoção  

e no uso do Slack pelos funcionários de marketing. 

Resultados. Para levar em conta esses riscos, a Forrester 

ajustou esse benefício para baixo em 5%, gerando um  

VP total ajustado ao risco de três anos (com desconto  

de 10%) de R$ 4.978.782. 
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ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS 

 

AUMENTO DA RECEITA DECORRENTE  

DE MAIS CAMPANHAS 

Evidências e dados. Os usuários relataram que as tarefas-

chave para executar campanhas de marketing (início de 

projetos, colaboração de documentos e ciclo  

de revisão e aprovação) foram aceleradas com o Slack. 

• O vice-presidente de comunicações e marca global 

destacou: "Eu tenho muitas aprovações a fazer.  

Claro que trabalhamos em várias tarefas, mas é bem 

mais fácil aprovar apenas com um joinha. Isso faz uma 

grande diferença para as equipes criativas [e] para as 

campanhas. Tudo fica mais fácil e muito mais rápido. Em 

vez de esperar três horas por uma resposta,  

você a tem imediatamente". 

• O vice-presidente de marketing do cliente acrescentou: 

"Se você pensar em como colaboramos em nossos 

[documentos], muitos ciclos de revisão foram 

drasticamente reduzidos porque você pode  

ver um documento, pode compartilhá-lo, e esses 

comentários vêm no Slack. Essa integração com  

o Slack é fantástica". 

• O vice-presidente de marketing do cliente  

afirmou: "Nosso modo de abordagem e discussão  

não precisa ficar uma semana esperando até que  

se possa agendar um horário. Você não [precisa]  

ter todos juntos ao mesmo tempo. O Slack ajuda  

muito com isso porque tem o contexto histórico  

e é bastante digerível". 

• O diretor de marketing de crescimento comentou: 

"Temos uma equipe global — temos equipes em Nairóbi, 

Bangkok... estou sediado na Costa Oeste. Tenho 

Melhoria da produtividade da equipe de marketing 

Ref. Métrica Fonte Ano 1 Ano 2 Ano 3 

A1 Funcionários da equipe de marketing 
Organização 
composta 

100 110 121 

A2 
Média de minutos economizados por dia  
devido ao Slack (arredondada) 

Pesquisa 
personalizada  
da Forrester 

39 41 43 

A3 
Total de horas economizadas por ano  
devido ao Slack 

A1*A2*250/60 16.250 18.769 21.678 

A4 Ganho de produtividade Padrão do TEI 50% 50% 50% 

A5 
Salário por hora com todos os encargos  
dos funcionários de marketing 

Padrão do TEI R$ 225 R$ 225 R$ 225 

At 
Melhoria da produtividade para a equipe  
de marketing 

A3*A4*A5 R$ 1.829.515 R$ 2.113.090 R$ 2.440.619 

  Ajuste ao risco ↓5%    

Atr 
Melhoria da produtividade para a equipe  
de marketing (ajustada ao risco) 

  R$ 1.738.040 R$ 2.007.435 R$ 2.318.586 

Total em três anos: R$ 6.064.061 Valor presente em três anos: R$ 4.981.064 

 

"Obter feedback e uma resolução 

em tempo hábil... o tempo dos 

ciclos é simplesmente menor  

no Slack. Fazemos as coisas 

mais rapidamente". 

 

Diretor de marketing, terceirizador 

de experiência do cliente 
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ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS 

membros da equipe na Costa Leste. ... Há momentos nos 

quais você acaba enviando algo no final do dia e, pela 

manhã, o pessoal da Costa Leste ou do mundo inteiro já 

terá tido tempo para processar [a mensagem e] criar uma 

resposta. Assim, quando me conecto, eu posso 

simplesmente [passar] adiante. ... Temos sido capazes 

de realizar campanhas com maior rapidez do que se não 

tivéssemos algum tipo  

de sistema de mensagens entre diferentes equipes [ou] 

se estivéssemos apenas confiando no e-mail". 

• O líder de marketing do cliente afirmou: "Quando 

estamos tendo uma discussão e surge algo que é um 

item de ação, um valor real para nós é [podermos] 

imediatamente transformar essa mensagem em uma 

tarefa, atribuí-la à parte relevante e seguir em frente. Nós 

[podemos] facilmente garantir que algo esteja sendo 

rastreado, não está abandonado". 

• Os entrevistados que participaram da pesquisa tiveram 

um aumento médio de 15,9% na velocidade de execução 

das campanhas anuais, um aumento  

de 15,3% nas campanhas anuais, 34 campanhas por ano 

antes do Slack e R$ 1.601.216 de receita com 

campanhas com o Slack. 

Modelagem e premissas. A Forrester supõe o seguinte ao 

quantificar esse benefício para a organização composta: 34 

campanhas anuais antes do Slack, um aumento de 15,3% nas 

campanhas anuais com o Slack, R$ 1.601.216 em receita com 

campanhas com o Slack  

e uma margem de lucro de 10%. 

Riscos. A capacidade das organizações de aumentar  

a receita com mais campanhas por meio da implantação do 

Slack pode variar entre as organizações devido às diferenças 

de: 

• Adoção e utilização do Slack pelas equipes de marketing 

e funcionários que não são de marketing. 

• Impacto das campanhas de marketing sobre o nível  

de vendas. 

Resultados. Para levar em consideração esses riscos,  

a Forrester ajustou esse benefício para baixo em 10%,  

o que resultou em um VP total ajustado ao risco de três anos 

de R$ 1.791.361. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"[O Slack] nos ajudou  

a sermos multifuncionais em 

um momento em que é muito 

fácil entrar em silos. Estamos 

mais unidos [com o Slack]". 

 

Vice-presidente de marketing  

do cliente, segurança de dados 



 

O TOTAL ECONOMIC IMPACT™ DO SLACK PARA EQUIPES DE MARKETING 12 

ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS 

 

AUMENTO DA RECEITA DECORRENTE  

DE CAMPANHAS MAIS EFETIVAS 

Evidências e dados. Os usuários relataram que o Slack não 

apenas acelerou a execução das campanhas, mas também 

aumentou a colaboração interna e externa, a criatividade,  

a capacidade de trabalhar de forma multifuncional  

e a capacidade de criar melhores campanhas.  

• Quando perguntado se o Slack ajudou a fornecer 

insights sobre o desempenho e a eficácia de suas 

equipes, o vice-presidente de comunicações globais  

e marca afirmou: "Sim, certamente. Tenho uma visão 

geral sobre o projeto ou de como ele começou e como 

está indo. Eu não teria acesso nenhum a tudo isso  

por e-mail. Não faço parte desses e-mails, mas [com  

o Slack], é muito mais fácil". 

• O líder de marketing do cliente comentou: "À medida  

que nossa equipe cresceu, [se tornou] mais global [e] 

passamos a lidar com todos os diferentes fusos horários, 

fazer com que todos estejam no mesmo ritmo não  

tem preço. Criamos canais para cada campanha ou 

lançamento. E agora é possível obter informações  

e alinhar o pessoal muito mais rapidamente". 

• O diretor de marketing afirmou: "Tenho uma consultoria 

externa que utilizo para a geração de demanda europeia, 

e eles estão em um canal do Slack conosco. Portanto, 

sou capaz de me comunicar com eles da mesma forma 

como me comunico com minha própria equipe". 

• O vice-presidente de comunicações e marca global 

observou como o Slack melhora a colaboração com  

os produtores, fornecedores, parceiros e clientes:  

"[O Slack] simplesmente facilita tudo e [coloca] todos no 

mesmo ritmo muito rapidamente". 

Aumento da receita decorrente de mais campanhas 

Ref. Métrica Fonte Ano 1 Ano 2 Ano 3 

B1 Campanhas anuais antes do Slack Organização composta 34 34 34 

B2 Aumento das campanhas anuais com o Slack 
Pesquisa personalizada  
da Forrester 

15,3% 15,3% 15,3% 

B3 
Aumento de campanhas devido a uma maior agilidade 
e tempo de retorno de valor (arredondado) 

B1*B2 5 5 5 

B4 Receita média por campanha Organização composta R$ 1.601.216 R$ 1.601.216 R$ 1.601.216 

B5 Margem de lucro Padrão do TEI 10% 10% 10% 

Bt Aumento da receita decorrente de mais campanhas B3*B4*B5 R$ 800.608 R$ 800.608 R$ 800.608 

  Ajuste ao risco ↓10%    

Btr 
Aumento da receita decorrente de mais campanhas 
(ajustado ao risco) 

  R$ 720.547 R$ 720.547 R$ 720.547 

Total em três anos: R$ 2.161.642 Valor presente em três anos: R$ 1.791.896 

 

"[O Slack] [nos] ajuda a trabalhar 

melhor juntos". 

 

Vice-presidente de marketing do 

cliente, segurança de dados 
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• O diretor de marketing de crescimento afirmou:  

"É muito mais fácil rastrear o pessoal da organização por 

meio do Slack. Temos um monte de canais que criamos 

para marketing e produto ou marketing  

e criativo, para que todos tenham uma sala de reuniões 

na qual todos possamos colaborar". 

• A média dos entrevistados: 

▪ Pouco menos de R$ 1.466.114 em receita com 

campanhas antes do Slack. 

▪ Um aumento de 9% na receita por campanha. 

Modelagem e premissas. A Forrester assume o seguinte ao 

quantificar esse benefício para a organização composta: 34 

campanhas antes do Slack, pouco menos de R$ 1.466.114 em 

receita com campanhas antes do Slack,  

um aumento de 9% em receita por campanha com  

o Slack e uma margem de lucro de 10%. 

Riscos. A capacidade das organizações de aumentar  

a receita com campanhas mais eficazes por meio da 

implantação do Slack pode variar entre as organizações 

devido às diferenças de: 

• Adoção e utilização do Slack pelas equipes de marketing 

e funcionários que não são de marketing. 

• Impacto das campanhas de marketing sobre o nível  

de vendas. 

 

"[O Slack] é parte de quem 

somos e como trabalhamos  

[em colaboração]. Podemos  

nos conectar facilmente com as 

equipes criativa, de estratégia e 

de serviços de contas, [e] todos 

trabalham juntos". 

 

Vice-presidente de  

comunicações e marca global,  

agência criativa 
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Resultados. Para levar em consideração esses riscos,  

a Forrester ajustou esse benefício para baixo em 10%,  

o que resultou em um VP total ajustado ao risco de três anos 

de R$ 1.015.772. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTO DE SOLUÇÕES LEGADAS EVITADO 

Evidências e dados. A consolidação dos esforços de 

trabalho no Slack deu às organizações a oportunidade de 

aposentar soluções legadas e evitar os custos associados. 

• Os entrevistados relataram que as organizações 

pagavam R$ 920.699 anualmente por sistemas  

de colaboração legados antes do Slack.  

• O diretor de marketing de crescimento afirmou:  

"Minha equipe e a equipe de projeto estavam usando [um 

aplicativo legado] para gerenciar nossos projetos 

interfuncionais. Não achávamos isso muito útil e,  

na verdade, acabamos de começar a criar um canal no 

Slack para revisão e feedback criativos. Então,  

 

na verdade, desativamos [o aplicativo legado]  

e voltamos a usar principalmente o Slack". 

• O vice-presidente de marketing do cliente declarou: 

"Com [o Slack], não precisamos rodar e manter os 

diferentes servidores que tínhamos antes. E isso 

obviamente economizou bastante em hardware e [em 

lidar] com pessoas e com o ônus administrativo". 

Modelagem e premissas. A Forrester assume o seguinte 

ao quantificar esse benefício para a organização composta: 

Aumento da receita decorrente de campanhas mais efetivas 

Ref. Métrica Fonte Ano 1 Ano 2 Ano 3 

C1 Receita por campanha antes do Slack 
Organização 
composta 

R$ 1.466.114 R$ 1.466.114 R$ 1.466.114 

C2 Aumento da receita por campanha com o Slack 
Pesquisa 
personalizada  
da Forrester 

9,1% 9,1% 9,1% 

C3 Aumento da receita por campanha C1*C2 R$ 133.416 R$ 133.416 R$ 133.416 

C4 Campanhas anuais antes do Slack 
Organização 
composta 

34 34 34 

C5 Aumento da receita anual C3*C4 R$ 4.536.156 R$ 4.536.156 R$ 4.536.156 

C6 Margem de lucro Padrão do TEI 10% 10% 10% 

Ct Aumento da receita decorrente de campanhas mais eficazes C5*C6 R$ 453.615 R$ 453.615 R$ 453.615 

  Ajuste ao risco ↓10%    

Ctr 
Aumento da receita decorrente de campanhas mais eficazes 
(ajustado ao risco) 

  R$ 408.255 R$ 408.255 R$ 408.255 

Total em três anos: R$ 1.224.760 Valor presente em três anos: R$ 1.015.266 
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ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS 

• O custo anual evitado dos sistemas de colaboração 

legados para a empresa é de R$ 920.699. 

• O custo total evitado é rateado para a parte dos custos 

da equipe de marketing. 

Riscos. A capacidade das organizações de reduzir o custo 

das soluções legadas por meio da implantação do Slack pode 

variar entre as organizações devido às diferenças na  

 

adoção e utilização do Slack pelas equipes de marketing  

e pelos funcionários que não são de marketing. 

Resultados. Para levar em consideração esses riscos,  

a Forrester ajustou esse benefício para baixo em 5%,  

o que resultou em um VP total ajustado ao risco de três anos 

de R$ 110.084. 

 

BENEFÍCIOS NÃO QUANTIFICADOS 

Alguns benefícios que os clientes vivenciaram, mas não 

conseguiram quantificar, incluem:  

• Melhorias no recrutamento e na integração. 

Os entrevistados atribuíram melhorias no recrutamento e 

na integração ao Slack: 62% dos entrevistados indicaram 

melhorias na capacidade de recrutar candidatos 

potenciais; redução de 43% no tempo de contratação de 

funcionários qualificados em marketing; redução de 19% 

no tempo de integração  

e treinamento de novos contratados; e redução de 43% 

no custo de integração.  

O vice-presidente de comunicações e marca global falou 

sobre a integração de novos contratados: "Toda 

segunda-feira, a equipe de talentos apresenta [novos 

funcionários]. Eles respondem a algumas perguntas 

divertidas, [e] eles são recebidos no universo do Slack 

dessa forma. Há sentimento e engajamento com os 

emojis, as pessoas dão as boas-vindas a todos. Você é 

adicionado a todos os canais [destinados aos projetos], 

de forma que é fácil para eles, por conta própria, rolar a 

tela e ter uma ideia muito rápida de onde estão e o que 

está acontecendo [com] o trabalho anterior. [O Slack 

está] ajudando, com certeza". 

• Melhor experiência dos funcionários. 72% dos 

entrevistados relataram uma melhor experiência  

dos funcionários de marketing. Os entrevistados também 

relataram um aumento médio na retenção de 

funcionários de 34%. Os entrevistados discutiram uma 

variedade de formas pelas quais o Slack melhorou  

a experiência dos funcionários.  

O diretor de marketing falou sobre como o Slack 

proporcionou uma maneira de reconhecer as conquistas 

dos funcionários: "Faz a pessoa se sentir bem porque não 

só está obtendo reconhecimento de toda a empresa em 

nossa plataforma central de comunicação, mas também 

porque você vê todos reagindo a isso". 

Custo de soluções legadas evitado 

Ref. Métrica Fonte Ano 1 Ano 2 Ano 3 

D1 Custo de soluções legadas evitado 
Pesquisa personalizada  
da Forrester 

R$ 918.313 R$ 918.313 R$ 918.313 

D2 
Parte da equipe de marketing do custo  
da solução legada  

Equipe de 100 pessoas/ 
2.000 funcionários 

0,05 0,05 0,05 

Dt Custo de soluções legadas evitado D1*D2 R$ 45.915 R$ 45.915 R$ 45.915 

  Ajuste ao risco ↓5%    

Dtr Custo evitado de soluções legadas (ajustado ao risco)   R$ 43.618 R$ 43.618 R$ 43.618 

Total em três anos: R$ 130.859 Valor presente em três anos: R$ 108.472 
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O vice-presidente de marketing afirmou: "Não temos 

essa conectividade no dia a dia nos nossos [grupos  

de recursos de funcionários], por estarmos tão 

espalhados e multifuncionais. O Slack tem sido 

realmente útil para isso". 

• Melhoria da cultura de trabalho híbrido. 

Os entrevistados falaram sobre como o Slack foi  

uma ferramenta vital para organizações com  

políticas de trabalho remoto. 

O líder de marketing do cliente declarou: "Tivemos uma 

infinidade de novos membros, [começando  

por nós], e eles estão simplesmente sentados em casa. 

[Por isso,] usamos nossos diferentes canais para criar 

oportunidades de engajamento para incentivar os 

membros da equipe a se conhecerem mutuamente. Isso 

melhora a forma como trabalhamos juntos. O Slack 

realmente ajudou com essa parte  

de engajamento dos funcionários. Ainda não conheci  

a maior parte da [minha equipe pessoalmente].  

Mas todos sentimos que nos conhecemos, e nos 

divertimos porque preparamos coisas no Slack para criar 

a formação de equipes". 

O vice-presidente de marketing disse: "Com  

uma cultura de trabalho remota, o Slack se tornou  

a principal forma de comunicação de como nos 

mantemos conectados e como nos certificamos de que 

estamos em dia com o trabalho e os resultados que 

precisam ser alcançados". 

• Melhoria da produtividade organizacional. 

Ao implementar o Slack em toda a organização,  

os funcionários podem notar uma maior produtividade 

como resultado da melhor comunicação e colaboração 

possibilitada pelo Slack (por exemplo, redução de 

e-mails e reuniões de status, acesso aos especialistas no 

assunto e aproveitamento de redes formais e informais 

na empresa). 

• Melhoriasnos KPIs. Os entrevistados relataram 

melhorias nos KPIs após a implantação do Slack.  

As melhorias no tráfego da web, custo por clique, custo 

por lead, custo por aquisição, leads qualificados para 

marketing, taxa de conversão, valor médio do pedido, 

valor de vida útil do cliente e retorno dos gastos com 

publicidade variaram de 7,6% a 9,1%. 

 

"Temos diferentes 

microcomunidades dentro  

do Slack. É um lugar onde você 

já está, então é bom que dentro 

de uma ferramenta você possa 

fazer tanto o trabalho quanto  

as atividades de equipe e de 

construção da comunidade". 

 

Diretor de marketing, terceirizador 

de experiência do cliente 

 

"[O Slack] proporciona 

proximidade com a liderança.  

Os líderes podem se comunicar 

no Slack e ter interações diretas 

com todos os funcionários.  

Eles brincam. Respondem um  

ao outro. Participam. [O Slack] 

certamente ajuda [a experiência 

do funcionário]". 

 

Vice-presidente de  

comunicação global e marca, 

agência criativa 
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"Independentemente de ter sido  
a pandemia que tenha criado isso  
[ou não], acho que essa forma  
de trabalhar continuará no  
futuro, e o Slack é uma parte 
importante disso". 

— Vice-presidente de marketing, aplicativo  
de produtividade 
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Análise de custos 

Dados de custos quantificados aplicados à organização composta 
 
 
 

CUSTOS DE LICENÇAS DO SLACK 

Evidências e dados. Os entrevistados disseram que as 

organizações que implantaram o Slack pagaram uma taxa de 

assinatura de US$ 751 por usuário por ano.  

Modelagem e premissas. A Forrester assume que  

a organização composta implanta o Slack para equipes  

de marketing e que o número de usuários do Slack cresce 

10% ao ano à medida que a organização cresce. 

Riscos. A Forrester não fez nenhum ajuste de risco no custo 

das taxas de licenças. 

 

Resultados. O VP total ajustado ao risco de três anos (com 

desconto de 10%) desse custo é de R$ 205.156. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Custos totais 

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

Etr 
Custos com licenças  
do Slack 

R$ 0 R$ 75.057 R$ 82.563 R$ 90.819 R$ 248.439 R$ 204.700 

Ftr 
Mão de obra interna para 
implantação  
e manutenção 

R$ 253.743 R$ 686.922 R$ 689.399 R$ 689.649 R$ 2.319.712 R$ 1.966.109 

 Custos totais  
(ajustados ao risco) 

R$ 253.743 R$ 761.979 R$ 771.961 R$ 780.468 R$ 2.568.151 R$ 2.170.809 

 

Custos de licenças do Slack 

Ref. Métrica Fonte Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

E1 Número de funcionários de marketing que usam o Slack 
Organização 
composta 

 100 110 121 

E2 Custos com licenças do Slack por usuário por ano 
Organização 
composta 

 R$ 751 R$ 751 R$ 751 

Et Custos com licenças do Slack E1*E2 R$ 0 R$ 75.057 R$ 82.563 R$ 90.819 

  Ajuste ao risco 0%     

Etr Custos com licenças do Slack (ajustados ao risco)   R$ 0 R$ 75.057 R$ 82.563 R$ 90.819 

Total em três anos: R$ 248.439 Valor presente em três anos: R$ 204.700 
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MÃO DE OBRA INTERNA PARA IMPLEMENTAÇÃO  

E MANUTENÇÃO 

Evidências e dados. Os entrevistados abordaram esforços 

de implementação envolvendo o planejamento  

de melhores práticas, tais como o número de canais, 

convenções de nomenclatura, processos de arquivamento, 

direitos de acesso aos usuários e migração de dados, 

juntamente com o gerenciamento de mudanças  

e mensagens, associados à transição para o Slack. 

O diretor de marketing disse: "Não é necessário muito 

treinamento. Eu sei como fazer meu trabalho dentro  

da ferramenta. Não é preciso ficar sentado por horas em 

treinamento para ser eficaz na ferramenta". 

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. 

O diretor de marketing explicou o benefício dos esforços 

contínuos para apoiar e manter os canais: "As convenções de 

nomes para os canais foram fundamentais. É tudo muito 

organizado e, por causa disso, é realmente fácil encontrar as 

coisas. Temos uma supervisão bastante sólida da criação de 

canais para novos canais. Existe ali alguma governança com 

TI, que eu também valorizo, porque impede que [se torne algo 

incontrolável]". 

Modelagem e premissas. A Forrester assume o seguinte 

para determinar o custo de implementação e manutenção do 

Slack para a organização composta: 

• Um FTE de TI trabalha na implementação por  

dois meses. 

 

 

• Cinco FTEs gastam 20% de seu tempo em planejamento 

durante dois meses.  

• Cada usuário do Slack recebe uma hora  

de treinamento introdutório para aprender sobre  

os recursos e as melhores práticas promovidos  

pela organização. 

• Metade dos FTEs em toda a organização criam e dão 

suporte às integrações. 

• Metade dos FTEs em toda a organização mantêm  

e dão suporte aos canais. 

Riscos. Esse custo pode variar devido à incerteza 

relacionada a:  

• Complexidade de integrar o Slack dentro da pilha  

de tecnologia de uma organização. 

• Nível de manutenção contínua e esforço de suporte.  

Resultados. Para levar em consideração esses riscos,  

a Forrester ajustou esse custo para cima em 10%, o que 

resultou em um VP total ajustado ao risco de três anos  

de R$ 1.966.494. 
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Mão de obra interna para implementação e manutenção 

Ref. Métrica Fonte Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

F1 Meses para implementação Entrevistas 2    

F2 FTEs de TI internos Entrevistas 1    

F3 FTEs internos para planejamento Entrevistas 5    

F4 
Alocação de tempo da equipe interna para 
planejamento 

Entrevistas 20%    

F5 Número de novos usuários do Slack Organização composta 100 0 10 11 

F6 
Salário por hora com todos os encargos 
dos funcionários de marketing 

Padrão do TEI R$ 225 R$ 225 R$ 225 R$ 225 

F7 
Número de horas de treinamento por 
funcionário para usar o Slack 

Entrevistas 1 1 1 1 

F8 
FTEs internos que criam e dão suporte  
a integrações com o Slack 

Entrevistas 0 0,5 0,5 0,5 

F9 
FTEs internos que mantêm e dão suporte 
aos canais 

Entrevistas 0 0,5 0,5 0,5 

F10 
Salário anual incluindo todos os encargos 
para desenvolvedores/engenheiros 

Padrão do TEI R$ 624.474 R$ 624.474 R$ 624.474 R$ 624.474 

Ft 
Mão de obra interna para 
implementantação  
e manutenção 

((F1/12)*(F2+F3*F4)* 
F10)+((F5*F6*F7)+(F8+F9)
*F10) 

R$ 230.675 R$ 624.474 R$ 626.726 R$ 626.951 

  Ajuste ao risco ↑10%     

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

  R$ 253.743 R$ 686.922 R$ 689.399 R$ 689.649 

Total em três anos: R$ 2.319.712 Valor presente em três anos: R$ 1.966.109 

 

"O Slack é um ponto de parada 
único, onde você leva seus  
projetos adiante, mas também 
comemora conquistas da equipe  
[e] marcos pessoais". 

— Diretor de marketing de crescimento, organização 
sem fins lucrativos 
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Resumo financeiro 

 

MÉTRICAS CONSOLIDADAS DE TRÊS ANOS AJUSTADAS AO RISCO 

 

 
 
 
 
 

 
 

Esses valores de ROI,  
VPL e tempo de retorno do 
investimento ajustados ao  
risco são determinados pela 
aplicação de fatores de ajuste 
de risco aos resultados não 
corrigidos 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 

empresa modelo. 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$ 253.743) (R$ 761.979) (R$ 771.961) (R$ 780.468) (R$ 2.568.151) (R$ 2.170.809) 

Benefícios totais R$ 0 R$ 2.910.461 R$ 3.179.855 R$ 3.491.007 R$ 9.581.323 R$ 7.896.699 

Benefícios líquidos (R$ 253.743) R$ 2.148.482 R$ 2.407.894 R$ 2.710.544 R$ 7.013.172 R$ 5.725.890 

ROI      264% 

Tempo de retorno 
financeiro (meses)  

     < 6 
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Apêndice A: Total Economic 
Impact 

Total Economic Impact é uma metodologia desenvolvida pela 

Forrester Research que aprimora os processos de tomada de 

decisões de tecnologia nas empresas e auxilia 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 material das 

iniciativas de TI para a alta administração  

e outras partes interessadas importantes. 

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  

uma análise completa do efeito da tecnologia sobre toda  

a empresa.  

Os custos consideram todas as despesas necessárias para 

a entrega do valor ou benefícios propostos  

do produto. A categoria Custo 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 adicional futuro com base no 

investimento inicial já feito. A habilidade de capturar esse 

benefício permite estimar um VP.  

Os riscos medem a incerteza das estimativas de  

benefício e custo, 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 cobrados  

na “hora zero” ou no início do Ano 1. Esses custos não  

são descontados. Todos os outros fluxos de caixa são 

descontados usando-se 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 representam a soma 

do investimento inicial e do 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 soma exata por 

apresentarem valores arredondados. 

 

VALOR PRESENTE (VP) 

O valor presente ou atual das estimativas  

de custo e benefício (descontadas) a uma 

determinada 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 deveria ser feito, a menos que 

outros projetos tenham VPLs mais elevados.  

 

RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO (ROI) 

O retorno financeiro esperado do projeto  

em termos percentuais. O ROI é calculado 

dividindo o valor líquido dos benefícios 

(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 empresas costumam usar taxas de desconto 

entre 8% e 16%.  

 

TEMPO DE RETORNO DO 

INVESTIMENTO 

É o ponto de equilíbrio do investimento.  

Esse é o momento em que os benefícios líquidos 

(benefícios menos custos) são iguais ao 

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

Dados demográficos da pesquisa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomadores de decisões entrevistados 

Entrevistado(s) Setor Funcionários 
Funcionários  
de marketing 

Receita anual 

Vice-presidente de comunicações 
globais e marca 

Agência criativa 900 900 R$ 751 milhões 

Vice-presidente de marketing  
do cliente 

Segurança de dados 8.000 300 R$ 15 bilhões 

Diretor de marketing 
Terceirização da experiência  
do cliente 

10.000 7 R$ 125 milhões 

Diretor de marketing de crescimento Organização sem fins lucrativos 130 22 R$ 200 milhões 

Liderança de marketing do cliente; 
diretor global de TI e segurança de TI 

Aplicativo de produtividade 1.000 150 R$ 1,15 bilhão 

Vice-presidente de marketing Aplicativo de produtividade 3.500 160 R$ 2 bilhões 
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Apêndice C: Resultados da pesquisa 
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Anexo D: Informações suplementares 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

A Forrester Consulting fez a pesquisa de campo para este relatório em abril de 2022 com 577 profissionais de marketing  

global com experiência na utilização do Slack para atividades de marketing. Para garantir a qualidade, selecionamos os entrevistados 

para assegurar que eles satisfizessem os padrões mínimos em termos de experiência profissional e de uso  

do Slack. Os tamanhos exatos das amostras podem ser consultados neste relatório para cada pergunta. 

Esta pesquisa utilizou uma amostra de conveniência de um grupo de entrevistados autosselecionados e, portanto,  

não é aleatória. Esses dados não garantem ser representativos da população e, salvo indicação em contrário, os dados estatísticos 

destinam-se a ser utilizados para fins descritivos e não inferenciais. Embora não seja aleatória, a pesquisa  

ainda é uma ferramenta valiosa para entender onde os usuários estão hoje e para onde o setor se encaminha. 

 

Apêndice E: Observações finais

 
1 Total Economic Impact é uma metodologia desenvolvida pela Forrester Research que aprimora os processos de tomada  

de decisões de tecnologia nas empresas e auxilia 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 material das iniciativas  

de TI para a alta administração e outras partes interessadas importantes. 
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