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Modelo de avaliação 
de software de SFA
Encontre a solução de SFA ideal com este modelo fácil de usar.
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Como usar 
este modelo
Investir na solução de automação da força de vendas (SFA) certa ajudará 

você a aumentar sua receita, reduzir seus custos operacionais e aumentar 

a eficiência de TI. Mas com tantas opções disponíveis, quais critérios de 

seleção usar para tomar a decisão certa para você e sua empresa?

Sabendo que nem todas as soluções de SFA são iguais, este modelo foi 

desenvolvido para ajudar você a selecionar a opção ideal para o seu negócio.

Para usar este modelo:

Primeira etapa:
Selecione de dois a quatros 
fornecedores de SFA que 
deseja avaliar:

Nome do fornecedor de CRM

Zendesk Sell,  

https://zendesk.com.br/sell
Supera as nossas necessidades

Atende às nossas necessidades

Talvez não atenda às nossas 

necessidades

Não atende às nossas necessidades

Não se aplica

DescriçãoScore

1 4

3

2

1

0

2

3

4

Segunda etapa:
Leia todos os capítulos e avalie 
cada fornecedor com base nas 
descrições abaixo:

https://zendesk.com.br/sell
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Terceira etapa:
Preencha o cartão de score abaixo para receber um 
score total de cada fornecedor de SFA. Considere os 
fornecedores com os scores mais altos.

Fornecedor 1 2 3 4

Custo anual

Implementação

Mobilidade

Integração

Métricas/Insights

Adoção

Automação

Dimensionamento

Personalização

Acesso a dados

Suporte ao cliente

Total
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Por que você quer uma solução 
de SFA?

01

Antes de entrar de cabeça, é importante 

entender por que seu negócio precisa de uma 

solução de SFA. É importante ter em mente que 

a SFA tem muito mais a ver com como você se 

aproxima e se relaciona com seus clientes do 

que com o software usado para acompanhá‑los. 

Uma estratégia de SFA bem planejada, 

combinada com a tecnologia certa, é algo 

muito poderoso, mas quais metas você deseja 

alcançar através do SFA?

• Centralizar seus negócios e torná‑los mais 

organizados?

• Produzir insights poderosos de vendas 

e negócios que trarão mais lucro?

• Ter um histórico de seus contatos, leads, 

negócios e conversas?

• Dimensionar suas operações e aumentar 

a produtividade?

Sejam quais forem as suas metas, anote‑as. 

Isso manterá seus pés no chão durante todo 

o processo de seleção e fará você manter em 

mente a razão pela qual está investindo no 

software de SFA. Você também poderá avaliar 

melhor suas opções se souber quais são as 

metas finais.

Metas de SFA
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Qual é o custo anual da solução 
de SFA?

02

Certo, agora que estabelecemos que você realmente tem boas 

razões para investir em SFA, vamos direto ao assunto. Embora 

o custo não deva ser a única consideração ao comprar uma 

solução de SFA, é importante saber se você realmente pode 

pagar pelos serviços que está avaliando.

Os sistemas SaaS de SFA são ideais porque geralmente não 

exigem uma taxa de desenvolvimento antecipada e permitem 

pagar mensalmente, facilitando a monitoração de seu fluxo 

de caixa.

SaaS significa software como serviço. O SaaS permite que 

os assinantes acessem aplicativos de software sem investir 

em servidores nem pagar taxas de licenciamento. Tudo está 

incluído na taxa de assinatura, como atualizações e upgrades 

de software. O uso de um serviço SaaS facilita a administração; 

fornece atualizações automáticas e gerenciamento de patches; 

garante compatibilidade; aprimora a colaboração e fornece 

acesso aos usuários de qualquer dispositivo capaz de acessar 

a internet.

Veja como calcular seu custo anual total:

Número de usuários x  
Custo por mês = Custo anual

Primeiro, você precisa descobrir quantas pessoas em sua 

empresa usarão a solução de SFA. Depois, deve visitar a 

empresa do site que está avaliando para descobrir a taxa 

de assinatura por mês, ou ligar diretamente para a empresa.
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Cartão de score
Anote o custo anual de cada fornecedor de SFA em avaliação para 

poder fazer referência às projeções de custo no final. Também avalie 

cada fornecedor com base no seu orçamento. Uma legenda de score 

para as classificações de 0 a 4 pode ser encontrada na página 2.

1.

2.

3.

4.

5.

Fornecedor
Score de 

acessibilidade 
(0 a 4)

Custo anual
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Quanto tempo leva a implementação 
da solução de SFA?

03

Em quanto tempo você deseja ou precisa ter a solução de SFA 

funcionando? Alguns sistemas de SFA levam muito mais tempo 

para serem implementados do que outros. Qual a utilidade 

de uma solução de SFA que você precisa esperar quase um 

ano para usar? Não deixe de perguntar ao fornecedor de 

SFA quanto tempo ele espera que a implementação demore. 

Não se esqueça de levar em conta as políticas de seu próprio 

escritório, as estações ocupadas e outros eventos que podem 

atrapalhar uma implementação e adoção oportunas. Lembre‑

se de que seu trabalho não termina quando a solução de SFA 

for implementada, mas sim quando a equipe passar realmente 

a usá‑la.

Geoffrey James, um escritor renomado sobre vendas da 

Inc.com compartilhou 12 regras para uma implementação 

bem‑sucedida de SFA. Ele dá ótimas dicas para garantir 

que sua implementação de SFA seja bem‑sucedida.

Há custo adicional de 
implementação?
Alguns sistemas de SFA cobram uma taxa extra para a 

implementação, enquanto outros são fáceis de configurar 

e não têm esse custo. Esses tipos de implementações não 

exigem muito esforço e geralmente são os preferidos. A maioria 

dos fornecedores não oferece serviços de implementação e 

normalmente encaminha novos clientes para um especialista 

em implementação terceirizado. Para empresas de todos 

os tamanhos, mas especialmente para pequenas empresas 

e startups, evite implementações caras de SFA. Você pode 

encontrar ótimas soluções com implantação gratuita ou barata.

http://blog.getbase.com/12-rules-for-a-successful-crm-implementation
http://blog.getbase.com/12-rules-for-a-successful-crm-implementation
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Cartão de score
Anote a data em que você deseja que sua solução 

de SFA seja totalmente implementada. Considere os 

custos de implementação e os possíveis obstáculos.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor
Score de 

implementação 
(0 a 4)
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Qual a importância da mobilidade 
para a sua equipe?

04

Uma solução de SFA que funcione quando você está sentado 

em sua mesa não necessariamente funciona em qualquer 

lugar, como no campo ou em um avião. A mobilidade é um 

fator essencial na seleção do fornecedor de SFA, pois é 

preciso garantir que a experiência seja ininterrupta, do desktop 

ao celular.

Ao comprar uma solução de SFA, procure aquela que atenda 

às necessidades da sua equipe, não importa onde elas estejam. 

Procure um sistema que seja fácil de acessar em um avião, 

no escritório, no campo ou mesmo offline. Um SFA acessível na 

situação relevante para um trabalho de representantes faz toda 

a diferença na adoção do usuário.

• A solução de SFA oferece aplicativos móveis nativos para 

iOS, Android e Windows?

• A experiência entre computadores e dispositivos móveis 

é otimizada?

• A solução de SFA é sincronizada automaticamente, 

garantindo que as informações estejam sempre atualizadas?

• A solução de SFA tem funcionalidades offline?
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Cartão de score
Avalie a importância da mobilidade para seus negócios 

em relação a cada fornecedor de SFA abaixo.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor Score de mobilidade  
(0 a 4)
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Há integração com as ferramentas 
já utilizadas?

05

O sistema de SFA não é o único software que sua empresa 

usa. Selecione uma solução de SFA que se integre às 

ferramentas que sua empresa já utiliza, garantindo uma parceria 

flexível para todas as suas responsabilidades. Veja algumas 

considerações importantes:

1. Com quais ferramentas de marketing por email a solução 

de SFA se integra?

2. Ela oferece integrações de rede social?

3. E com o armazenamento de documentos como o Dropbox 

e o Google Drive?

4. É possível anexar ou criar faturas, propostas e cotações 

de vendas?

5. Quais são as principais ferramentas ou programas 

necessários que devem funcionar com a solução de SFA?

É importante saber quais integrações não são negociáveis para 

sua empresa. Certifique‑se de que a solução de SFA escolhida 

possa se conectar à sua ferramenta de escolha ou que, pelo 

menos, ofereça um substituto comparável.
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Cartão de score
Pensando nas integrações de que sua equipe precisa, 

avalie os fornecedores de SFA com base nas opções 

e facilidade de integração.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor Score de integração  
(0 a 4)
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A solução fornece os relatórios/
insights de que a gestão precisa?

06

A qualidade dos dados obtidos de um sistema de SFA está 

diretamente associada à qualidade dos dados inseridos. 

Se apenas metade da sua equipe usa a solução de SFA, 

qual é a qualidade dos seus dados? Pense em quais métricas 

você, como gerente, precisa ver e verifique se a solução 

de SFA escolhida fornecerá prontamente esses insights. 

Alguns relatórios importantes a serem observados incluem:

Análise do funil de vendas: informa a situação de sua equipe 

em todos os pontos do seu pipeline e o que sua empresa tem 

a perder ou ganhar.

Relatório de volume de oportunidades recebidas: detalha o 

número de oportunidades registradas durante um período de 

tempo e a porcentagem da contagem total de oportunidades.

Previsão de vendas: informa o valor total de todas as 

oportunidades no pipeline e quanto dessa quantia sua 

empresa pode realisticamente receber.

Metas de receita de vendas: defina e monitore as metas 

de receita individual e da equipe por um período definido.

Oportunidades conquistadas: informa o número de 

oportunidades conquistadas, por membro da equipe, 

em qualquer período de resolução que você escolher.
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Cartão de score
Depois de pensar em quais informações você precisa ver 

em sua solução de SFA, avalie cada fornecedor de SFA 

com base nas opções de relatório prontas para uso.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor Score de métricas  
(0 a 4)
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A sua equipe vai realmente usar?07

“100% de adesão ou nada”

As vendas de soluções de SFA baseadas em SaaS chegarão a US$ 6,3 

bilhões até 2015. Com tanto dinheiro investido em SFA, é hora de abordar 

uma preocupação alarmante que pode prejudicar sua estratégia de SFA: 

uma baixa taxa de adesão. Procure uma solução de SFA que promova a 

adesão pelos usuários. Encontre um parceiro de SFA que minimize o esforço 

necessário, para que sua equipe realmente use a solução.

Comece avaliando estes três fatores para medir a adesão:

Experiência do usuário
Ninguém deseja trabalhar com uma solução de 

SFA confusa e com muitos campos obrigatórios. 

As soluções de SFA destinam‑se a gerar lucros. 

Não em virtude de sua própria existência, mas porque 

facilitam o ciclo de vendas e monitoram as tarefas e 

os dados relevantes para fechar negócios. Procure 

uma solução de SFA com uma ótima experiência do 

usuário que automatiza tarefas quando possível e 

envia lembretes para o seu celular.

Se você busca mais dicas para ajudar a alcançar 100% 

de adesão, este é um ótimo lugar para começar.

Mobilidade
Quantos vendedores você conhece que só trabalham 

quando estão no escritório usando o computador? 

Ao comprar uma solução Ao comprar uma solução 

de SFA, procure aquela que atenda às necessidades 

da sua equipe, estejam onde estiverem.de SFA, 

procure aquela que atenda às necessidades da sua 

equipe, estejam onde estiverem. Uma solução de SFA 

acessível nas situações relevantes para o trabalho 

de uma pessoa faz toda a diferença na adesão 

dos usuários.

Sem entrada de dados
Embora os dados no seu sistema de SFA sejam 

valiosos, a inserção de dados não é mais importante 

do que a venda que gera esses dados. Tanto 

quanto possível, automatize tarefas como registro 

de chamadas, sincronização de email e tarefas. 

Não transforme seus melhores vendedores em 

datilógrafos.

http://blog.getbase.com/how-to-increase-your-crm-adoption-rate
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Cartão de score
Avalie cada fornecedor de SFA com base na 

capacidade de promover a adesão dos usuários.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor Score de adesão  
(0 a 4)
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A automação proporcionada 
é adequada para você?

08

Continuando com o tema do Capítulo 7, garanta que a adesão não é um problema 

com a sua solução de SFA. Uma maneira de reduzir o risco de adesão é garantir 

que o sistema de SFA escolhido seja capaz de automatizar determinadas tarefas, 

reduzindo a redundância e ajudando sua equipe a usá‑lo.

Automação de email
Você provavelmente já envia emails em uma 

plataforma externa como o Outlook ou o Gmail. 

Procure uma solução de SFA que ofereça integração 

completa com email, para que possa economizar 

tempo conectando automaticamente todos os emails 

relevantes a contatos, leads e negócios.

Registro de chamadas
O tempo gasto para fazer anotações em uma 

ligação é imenso, e depois ainda é preciso digitá‑las 

no sistema de SFA posteriormente. Procure um 

fornecedor de SFA que permita ligar para seus 

contatos, leads e negócios diretamente da Web ou do 

aplicativo móvel. Algumas soluções de SFA permitem 

configurar uma linha dedicada para cada usuário, 

para que as chamadas dos clientes possam ser 

atendidas diretamente no sistema de SFA. E quanto 

à gravação de chamadas? As leis variam de lugar 

para lugar, mas alguns sistemas de SFA incorporaram 

a funcionalidade de gravação para que você possa 

consultar conversas importantes.

Lembretes de tarefas
Você é uma pessoa ocupada e precisa de ajuda 

para se manter atualizada. É por isso mesmo que 

você decidiu investir em uma solução de SFA, certo? 

Encontre um fornecedor de SFA que permita que 

você colabore com sua equipe atribuindo tarefas 

e definindo prazos para essas tarefas.
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Cartão de score
Avalie em que medida os possíveis fornecedores 

de SFA conseguem automatizar as tarefas.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor Score de adesão  
(0 a 4)
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A solução cresce com você?09

Se sua empresa tem fins lucrativos, pense em 

como uma solução de SFA pode ser dimensionada 

conforme você cresce. Você não quer passar por 

todo esse processo novamente em um ano, certo?

Empresas de todos os tamanhos têm clientes para 

gerenciar, vendas para rastrear e equipes para 

coordenar. Você precisa de uma solução de SFA que 

seja simples de implementar e usar, mas inteligente e 

poderosa o suficiente para beneficiar seus resultados 

financeiros e crescer com você.

Aqui estão alguns pontos a se considerar:

Permissões: a solução de SFA oferece permissões 

de usuário avançadas e gestão de equipe? 

Se sua equipe for grande, ou muito estruturada, 

você precisará atribuir diferentes conjuntos de 

permissões a diferentes usuários. Por exemplo, seus 

representantes desejam focar os dados dos clientes 

mais relevantes para seus negócios (e verificação 

de comissão), enquanto os gerentes podem precisar 

ver dados de todos os membros da equipe. Procure 

uma solução de SFA que permita atribuir visibilidade 

a indivíduos, equipes, superiores, divisões… você 

escolhe.

Geolocalização: algumas soluções de SFA modernas 

oferecem a funcionalidade de geolocalização, que 

permite visualizar seus contatos, leads e negócios 

em um mapa e alcançá‑los com instruções de direção 

com um toque. Como gerente de vendas, você 

terá mais informações sobre sua segmentação de 

mercado. Como você sabe se precisa contratar um 

gerente de vendas adicional para o Centro‑Oeste? 

Você pode visualizar o número de contas por território 

comparado o número de gerentes de vendas para 

decidir como atender melhor seus clientes.

Custo para crescer: só porque uma solução de 

SFA funciona para sua empresa hoje, não significa 

que ela será adequada em 1 ou 5 anos. Pense em 

como uma solução de SFA será dimensionado à 

medida que sua empresa cresce. A ferramenta pode 

atender empresas de qualquer tamanho? Ao tomar 

sua decisão final, procure uma solução de SFA que 

será um parceiro de longo prazo.
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Cartão de score
Avalie em que medida os possíveis fornecedores 

de SFA conseguem crescer com você.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor
Score de 

dimensionamento  
(0 a 4)
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É fácil de personalizar a solução para 
o seu negócio?

10

Seu negócio é único. Certifique‑se de que a solução de SFA 

escolhida possa se adaptar. O ciclo de vendas de um agente 

imobiliário é diferente do ciclo de vendas de uma agência 

criativa, por exemplo. Procure uma solução de SFA que permita 

personalizar suas etapas de vendas e adicionar campos, 

filtros e tags personalizados para que faça sentido para os 

seus negócios.

Etapas de vendas
Procure uma solução de SFA que também ofereça etapas 

de vendas e acompanhamento de leads totalmente 

personalizáveis. Usando o exemplo imobiliário versus agência 

criativa acima, se você fosse o diretor de desenvolvimento de 

novos negócios da Agência Criativa XYZ, não escolheria uma 

solução SFA específica para imóveis, porque desejaria mapear 

seu ciclo de vendas de uma maneira que faça sentido para o 

seu negócio.

Classificar e filtrar
Você geralmente precisa atrair grupos de clientes usando 

outras variáveis, diferentes de empresa ou nome. A filtragem 

é o recurso usado para definir critérios de pesquisa e realizar 

pesquisas na solução de SFA. Os filtros são os pontos de 

dados que sua solução de SFA usa para obter as informações 

necessárias. A classificação determina em que ordem os 

resultados da pesquisa de pedidos são apresentados.
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Cartão de score
Avalie potenciais fornecedores de SFA em relação à facilidade 

com que podem ser personalizados para seus negócios.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor
Score de 

personalização  
(0 a 4)
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É possível importar e exportar dados 
com facilidade?

11

Se você já usa um sistema de SFA e deseja mudar de fornecedor, uma grande 

preocupação é como você extrai seus dados de um sistema para outro.

Como os dados são um ativo comercial de extrema importância, essa consideração 

não pode ser negligenciada. Veja algumas considerações importantes:

• Você precisa do seu departamento de TI para importar e exportar dados ou os 

usuários podem concluir esse processo eles mesmos?

• Você pode executar o sistema atual e o sistema para o qual está alternando 

em paralelo?

• Quão bem a empresa documenta o processo de importação/exportação?

Cartão de score
Avalie os possíveis fornecedores de SFA em relação à facilidade de trabalhar com 

seus dados.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor Score de acesso 
a dados (0 a 4)
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É possível importar e exportar dados 
com facilidade?

12

É importante lembrar que, quando você seleciona uma solução 

de SFA, não seleciona apenas um produto, seleciona um parceiro. 

Como você classificaria suas interações com cada empresa que 

está avaliando? Como são as opções de suporte e atendimento 

ao cliente depois que o sistema está em funcionamento? 

Algumas empresas podem tentar uma venda agressiva e depois 

negligenciá‑lo quando você for realmente um cliente. Selecione 

o parceiro certo que iluminará o caminho para o sucesso de SFA.

Cartão de score
Avalie os possíveis fornecedores de SFA em relação à qualidade 

do suporte ao cliente.

1.

2.

3.

4.

Fornecedor Score de suporte 
ao cliente (0 a 4)
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Conheça o Zendesk Sell
Esperamos que este modelo gratuito tenha sido útil para 

você. Você está no caminho certo para encontrar sua 

solução de SFA ideal. Na sua pesquisa, não se esqueça 

de adicionar o Zendesk Sell à lista.

O Zendesk Sell, o futuro da SFA, é uma ferramenta 

intuitiva e fácil de usar que leva apenas alguns minutos 

para ser configurada.

Inspirado? Para saber mais, visite 
zendesk.com.br/sell e cadastre-se 
para uma avaliação gratuita.

http://zendesk.com.br/sell

