
Como justificar seus custos de CRM 
de vendas
UM GUIA PAS SO A PAS SO PARA VO CÊ CRIAR UM RELATÓRIO SOBRE R OI E  COMPARTILHAR 
COM SEU GRUP O DE COMPRAS
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Você pode até ter certeza de que sua equipe 
de vendas precisa de um CRM, mas seu 
vice-presidente ou diretor executivo de 
vendas pode não estar tão feliz com essa 
ideia. Uma coisa é certa: a compra do CRM é 
uma decisão importante, e os tomadores de 
decisão de sua empresa desejam garantir 
que não estão desperdiçando dinheiro.

No entanto, diferentemente de outras aquisições da empresa, o CRM oferece 

valor considerável a longo prazo e pode crescer junto com os negócios. Crie um 

argumento convincente para esclarecer a seguinte dúvida: Qual será o retorno 

sobre o investimento (ROI) que o CRM trará para sua empresa?

Siga as etapas abaixo para criar um relatório de justificativa de custos do CRM e 

convencer os influenciadores ou tomadores de decisão em seu grupo de compras 

da empresa a aprovar a aquisição.
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ETAPA 1

Determine os custos das oportunidades 
de vendas perdidas 
Embora muitas equipes pequenas de vendas consigam armazenar as informações dos 

clientes em planilhas, conforme elas crescem, é necessária uma ferramenta consolidada e 

centralizada. O CRM pode fazer mais do que armazenar dados:

• Monitore todas as interações entre o cliente e sua empresa (por exemplo, emails, 

chamadas telefônicas, reuniões presenciais etc.)

• Analise as interações e os comportamentos dos clientes

• Crie experiências e ofertas personalizadas com base nos insights do CRM

Porém, para convencer os tomadores de decisão, não basta listar os recursos de um CRM. 

Você precisa de dados consistentes para apoiar a compra. Uma forma de fazer isso é mostrar 

que as oportunidades de vendas são dispendiosas para a empresa e comparar esses números 

ao custo do CRM.

Para obter os custos das oportunidades de vendas perdidas, analise suas previsões de vendas 

(espera-se que você tenha os relatórios com essas informações). Compare suas projeções de 

vendas com as vendas reais em um período de dois a três anos.

ANO PROJEÇÃO DE VENDAS VENDAS REAIS DIFERENÇA

2017 R$ 434.280,70 R$ 260.568,42 R$ 173.712,28

2018 R$ 434.280,70 R$ 251.882,80 R$ 182.397,89
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Agora, identifique cada oportunidade perdida, anote o tipo (por exemplo, oferta, venda casada, 

rotatividade de clientes), atribua um motivo para cada perda e calcule o custo da perda.

Se a média de oportunidades de vendas perdidas de sua empresa foi de R$ 108.570,17 em um 

período de mais de dois anos, sua empresa perdeur $ 217.140,35.

TRIMESTRE EMPRESA OP ORTUNIDADE MOTIVO DA PERDA CUSTO DO 1º ANO

Jan–Mar 

2017

Juniper Oferta Demora no acompanhamento R$ 8.685,61

Jul–Set  

2017

InvoiceMe Oferta Estágios ignorados no processo de vendas R$ 2.171,40

Fintechy Oferta Demora no acompanhamento R$ 8.685,61

Brooks CPA Rotatividade Falta de interação R$ 2.171,40

Rocket Finance Oferta Etapas ignoradas no processo de vendas R$ 4.342,81

Accountable Rotatividade Mensagens inconsistentes com o suporte R$ 13.028,42

Count Venda casada Comunicação por email perdida R$ 13.028,42

SIlver Dollar Oferta Demora no acompanhamento R$ 8.685,61

Abr–Jun 

2017

123 Accounting Rotatividade Mensagens inconsistentes com o suporte R$ 2.171,40

Out–Dez 

2017

Total

RightMatch Rotatividade Mensagens inconsistentes com o suporte R$ 13.028,42

Accounting for You Oferta Demora no acompanhamento R$ 4.342,81

Night Accounts Venda casada Comunicação por email perdida R$ 2.171,40

Marvin Accounting Firm Oferta Etapas ignoradas no processo de vendas R$ 4.342,81

Lawson CPA Oferta Etapas ignoradas no processo de vendas R$ 8.685,61

MySpreadsheet Venda casada Comunicação por email perdida R$ 8.685,61

AccountingBook Venda casada Comunicação por email perdida R$ 4.342,81

R$ 108.570,17
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Depois disso, agrupe perdas semelhantes (talvez você 

precise conversar com seu representante de vendas para 

obter essas informações). Por exemplo, digamos que em vez 

de um CRM, seu representante esteja usando uma planilha 

para armazenar as informações do cliente. Ele insere todos 

os detalhes de uma determinada oportunidade na planilha, 

fazendo uma observação de que o cliente potencial parece 

perfeito para o pacote VIP já que está satisfeito com a 

avaliação grátis. 

Mas depois de uma semana, o cliente potencial entra em 

contato com o departamento de atendimento ao cliente 

reclamando de recursos caros. Desconhecendo esse fato, 

o representante entra em contato com o mesmo cliente 

potencial para vender o pacote VIP para ele. A falta de 

comunicação com a equipe de suporte fez com que o 

representante perdesse o cliente. 

Se você não tiver previsões de vendas para consultar, basta 

analisar suas vendas de cada ano, quantas oportunidades 

perdeu durante esse período e os custos. 

Ou, caso sua empresa seja recente e não tenha anos de 

vendas para consultar, calcule o custo dos processos de 

vendas ineficientes. Por exemplo, analise quanto custa para 

você inserir dados manualmente. Se sua equipe de dez 

representantes gasta, em média, cinco horas por semana 

na inserção de dados e a hora deles custa R$ 86,86, 

sua empresa está gastando R$ 4.342,81 por semana ou 

R$ 224.816,80 por ano. 

É claro que um CRM não pode solucionar todos os problemas 

de vendas. Ao determinar os números acima, considere que 

outros motivos influenciarão as perdas, incluindo contratações, 

habilidades dos representantes, eficácia do seu produto/

serviço, demanda etc. Leve em consideração esses aspectos 

nos motivos de suas perdas. Concentre-se nas oportunidades 

perdidas que um CRM poderia ajudar a evitar.
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ETAPA 2

Compare os custos acima 
com o custo do CRM
O CRM contribui com uma variedade de atividades de 

vendas: do gerenciamento do contato e cold calls ao 

acompanhamento de emails e relatórios de vendas 

automáticos. Mas quanto custam esses recursos ao longo 

do tempo? O custo equivale a um valor maior ou menor em 

relação às oportunidades de vendas perdidas? Calcule o total 

do custo de propriedade (TCO) de um CRM em um período 

de dois a três anos. 

Os custos do CRM podem ser divididos em dois segmentos 

diferentes: iniciais e ocultos. O valor inicial mensal de um 

CRM pode ser de R$ 325,71 por usuário para cinco usuários. 

No entanto, muitos CRMs vêm com custos adicionais ou 

ocultos, incluindo: 

• Treinamento e implementação

• Suporte

• Armazenamento de dados

• Mobilidade 

• Custos com integrações e API

Esses custos poderão ser somados rapidamente. Com um 

CRM como o Salesforce Professional Package, o custo do 

espaço extra será de R$ 542,85 por mês para 500 MB. 

A funcionalidade de mobilidade total é uma atualização para os 

usuários da versão Professional e custa mais R$ 217,14 mensais.

Leia as letrinhas miúdas. Consulte os sites de análise, como 

o G2. Pergunte aos seus colegas quanto eles pagam pelo 

CRM deles. Averigue quais recursos de fato você obtém 

pelo preço. Crie uma planilha de preços, como a do exemplo 

abaixo, que assume que sua equipe expandirá de cinco para 

dez pessoas e que haverá atualização dos recursos do CRM 

em um período após dois anos.

R$ 64.360,40 pela aquisição e manutenção do seu CRM em 

dois anos.

CRM CUSTO D O 
2º ANO

Preço inicial

Suporte

Mobilidade

Total

R$ 51.592,55

Incluído

Incluído

R$ 64.360,40

Treinamento e 

implementação

Armazenamento 

de dados

Integrações e API

CUSTO D O 
1º ANO

R$ 12.767,85

Incluído

—

Incluído

Incluído

—

Incluído

Incluído

Incluído
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No entanto, você também precisa levar em consideração 

o custo do tempo perdido do funcionário durante a 

implementação. Essa etapa é crucial já que 69% da instalação 

de CRMs falham devido aos problemas de planejamento e 

implementação. 

Digamos que a implementação do seu CRM leve duas 

semanas. Você calcula que os representantes gastem uma 

hora por dia durante duas semanas para aprender a usá-lo. 

Uma equipe com cinco representantes x R$ 86,86 por hora 

x 10 horas = R$ 4.342,81. Assuma que haverá uma semana 

a mais de aprendizado quando você fizer a atualização 

no próximo ano. Se sua equipe tiver aumentado para dez 

representantes, serão 10 representantes x R$ 86,86 por 

hora x 5 horas = R$ 4.342,81. 

R$ 64.360,40 + R$ 4.342,81 (1º ano) + R$ 4.342,81 (2º ano) = 

R$ 73.046,02 de custo total de propriedade. 

Pergunte ao seu provedor de CRM quanto tempo geralmente 

leva o processo de implementação para que suas estimativas 

sejam o mais precisas o possível. 

Agora, compare seu custo com CRM com o custo das 

oportunidades de vendas perdidas determinadas acima.

Sua empresa poderia economizar R$ 144.094,33 em 

operações de vendas com um CRM. Não é um mau retorno 

sobre o investimento, certo? Esses são os números que 

você usará para respaldar sua afirmação de que um CRM é 

necessário para sua empresa. 

E se os números não justificarem um investimento em CRM? 

Se você estiver convencido de que um CRM contribuirá para 

o crescimento de sua empresa e de sua equipe de vendas, 

trabalhe com números hipotéticos para comprovar essa 

necessidade. Ou, talvez, sua equipe não precise de um CRM 

agora, mas posteriormente quando ela crescer. Nesse caso, 

este cálculo é prático para equipes menores, porque se 

ajustará para quando um CRM for necessário.

CUSTO DAS 
OP ORTUNIDADES 
PERDIDAS

DIFERENÇA

R$ 217.140,35 R$ 144.094,33

CUSTO 
D O CRM

R$ 73.046,02
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ETAPA 3

Descreva os três principais motivos pelos quais os 
tomadores de decisão devem aderir a compra
Agora, você tem os dados para apoiar a ideia de que comprar um CRM é uma necessidade. Use os dados para 

construir um argumento que convença os tomadores de decisão de que um CRM é um investimento de ótimo 

custo-benefício. 

Considere o cenário de venda perdida em que o representante de vendas não sabia que o cliente potencial 

havia conversado com o suporte e, infelizmente, não conseguiu vender o pacote VIP. Descreva como um CRM 

teria alterado esse cenário. Quando o representante do suporte ao cliente recebe a notificação de que o cliente 

potencial está preocupado com o preço, ele vê essa interação no CRM. Em vez de entrar em contato com o 

cliente potencial para falar sobre o pacote VIP, seu representante o aborda com um recurso de desconto que é 

ideal para os negócios dele. Venda realizada. 

Inclua esses tipos de cenários em seu relatório. Para dar continuidade, vamos analisar o que aprendemos com 

os dados das Etapas 1 e 2 e transformá-los em motivos para a compra de um CRM:

Motivo 1: O acompanhamento demorado 
resulta em perda de oportunidades 
O tempo de acompanhamento demorado impactou X 

oportunidades em um período de X ano(s), o que custou R$ X 

em oportunidades de vendas perdidas. Os representantes 

perdem a maior parte do tempo nestas atividades:

• Inserção manual de dados de chamadas

• Acompanhamento manual de emails

• Entrada manual do calendário

Chegamos à conclusão de que nossa equipe de cinco 

representantes gasta cinco horas por semana em tarefas 

manuais, acarretando em perda de tempo para as vendas. 

Um CRM lida automaticamente com essas tarefas. Por 

exemplo, com um CRM, as contas de email podem ser 

integradas automaticamente. 

Em vez de ter que ir até uma conta de email para procurar 

o email correto do possível cliente, os representantes 

podem usar o CRM para acompanhar a comunicação por 

email com os líderes e os contatos. Os emails são movidos 

automaticamente para o registro do líder ou contato para 

facilitar a visualização. Além disso, um CRM oferece insights, 

como o número de vezes que os emails do representante 

foram visualizados.

Esses recursos também economizariam R$ X por semana em 

horas gastas pelo representante.

Motivo 2: A rotatividade de clientes é grande 
devido à falta de alinhamento e interação
Essa taxa de rotatividade aumentou em X% em um período 

de X ano(s), custando R$ X para a empresa. Isso pode ser 

atribuído aos fatores a seguir:

• Departamento de vendas fora de sincronia com o 

suporte ao cliente. 

• Oportunidades de interação perdidas. 

Há um silo entre os departamentos de vendas e de suporte. 

Embora exista a tentativa de fazer reuniões mensais com 
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os gerentes de suporte, esses esforços não resultam em mais 

informações para os funcionários, e há uma falta de comunicação 

entre os departamentos. Os representantes de vendas e de 

suporte estão interagindo com os clientes sem saber o que 

outro departamento está dizendo. A mensagem da marca está 

incoerente, impactando o relacionamento com o cliente. 

Perdemos X clientes no ano passado devido à mensagem 

incoerente com o suporte. Os clientes disseram que a equipe 

de vendas afirmou que o recurso de conta de plano básico 

foi incluído no preço inicial. No entanto, posteriormente, 

o suporte informou que eles teriam que fazer a atualização 

para ter acesso a esse recurso.

O CRM garante a coerência da comunicação com outros 

departamentos e com os clientes. Todas as conversas entre 

o cliente e as equipes de suporte e de vendas podem ser 

visualizadas na plataforma para que a mensagem seja 

a mesma para o cliente. Além disso, os representantes 

podem ver o que os clientes estão falando nas redes 

sociais (com integrações de CRM), os problemas que estão 

compartilhando com o suporte e as notificações automáticas 

que devem ser acompanhadas — todas as oportunidades 

para os representantes interagirem com os clientes e 

diminuírem a rotatividade.

Motivo 3: As oportunidades de venda 
casada são negligenciadas pelas equipes 
de suporte e de vendas
As oportunidades de venda casada perdidas entre os 

clientes existentes custam para a empresa R$ X em 

X ano(s), principalmente porque os emails importantes dos 

clientes são ignorados. Esse problema pode ser associado 

novamente à falta de alinhamento entre os departamentos 

de vendas e de suporte. 

Analisamos os emails dos representantes nos quais os 

clientes mencionam uma atualização ou fazem perguntas que 

poderiam levar a uma venda casada. A equipe de suporte 

também compartilhou o número de emails que recebeu 

sobre as atualizações, mas que não foram encaminhados 

para a equipe de vendas. 

Alguns CRMs podem integrar tickets de suporte às vendas. 

A equipe de suporte pode notificar a equipe de vendas 

quando surgir uma oportunidade de venda casada durante 

uma conversa no CRM. 

Com essa integração, os representantes do suporte ao 

cliente têm mais contexto sobre o processo de vendas e 

conseguem notificar mais facilmente os representantes de 

vendas sobre as oportunidades de vendas. Além disso, 

os tickets de suporte podem ser acessados diretamente pela 

equipe de vendas para que ela possa ver as conversas do 

cliente com toda a empresa.

Use as afirmações acima como ponto de partida para seus 

próprios motivos de compra de um CRM. Outros exemplos 

incluem:

• As etapas ignoradas pelos representantes no processo 

de vendas (por exemplo, pular da prospecção para a 

negociação), que custam para a empresa R$ X em 

oportunidades. O CRM oferece a possibilidade de 

criação de etapas de vendas simplificadas e 

personalizadas conforme o necessário. 

• X% dos líderes foram desqualificados no ano passado. 

O CRM oferece recursos como a pontuação do líder para 

que os esforços de qualificação estejam consistentes. 

As integrações do CRM ao software de automação de 

marketing garantem a avaliação dos líderes corretos.

Explique os resultados obtidos com base nesses dados e 

associe como um CRM pode solucionar esses problemas.
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Justifique o custo com o CRM

O dinheiro é quem manda: justifique o custo do CRM com dados sólidos e fatos claros. 

Escreva um relatório sucinto com base nas informações acima e entregue ao responsável em 

sua empresa. Planeje também uma curta apresentação e amplie os exemplos além dos que 

estão no relatório. Explique por que um CRM é essencial para economizar dinheiro e ajudar no 

aumento da receita. Você já sabe que o CRM tem um ótimo custo-benefício — os tomadores 

de decisão de sua empresa também saberão. 

Se você está à procura de um CRM intuitivo com uma variedade de recursos, como gravação 

de chamadas, relatórios, acompanhamento de emails, entre outros, confira nosso Zendesk Sell 

e obtenha uma avaliação grátis!


