
Salesforce Community Cloud

O Salesforce Community Cloud possibilita que a sua empresa:

o dinâmico ambiente de negócios de hoje, sustentar o envolvimento e o alinhamento entre clientes, parceiros e funcionários 
é fundamental para determinar um sucesso duradouro. Os revendedores e concessionários impulsionam o crescimento da 
receita, as agências capacitam o marketing, e a satisfação do cliente é a diferença entre o crescimento sustentado  
e a estagnação.

Hoje, os clientes estão amplamente capacitados com mais informações do que nunca. Os canais sociais fornecem uma plataforma 
pública para a exposição de opiniões individuais e, ao mesmo tempo, encorajam interações mais pessoais com as empresas, criando 
uma ligação mais profunda com as marcas. 

Esses canais também permitem aos clientes selecionar e escolher facilmente entre as empresas que encorajam uma maior interação  
e aquelas que não o fazem. Os clientes esperam encontrar respostas para suas perguntas rapidamente. Eles desejam compartilhar 
suas experiências com outros clientes e até mesmo trabalhar juntos para solucionar problemas. Se não podem fazê-lo, muitos sabem 
que têm como opção muitas outras empresas que estão dispostas a atender às suas necessidades.

O fato é que estamos no meio de uma mudança radical nas interações. As organizações que ainda estão tentando conectar seus 
clientes e parceiros usando portais rígidos que não permitem a colaboração ou fóruns de discussão que são completamente 
desconectados das operações de negócios estão ficando rapidamente para trás. Os clientes modernos ficam frustrados quando 
encontram essas tecnologias obviamente ultrapassadas. Eles estão usando sua força recém-descoberta para fazer com que os 
profissionais de marketing explorem novas direções e esperam que as empresas os acompanhem. 

N

O Salesforce Community Cloud define um novo padrão para plataformas de comunidades online. De vendas e marketing  
a atendimento e distribuição, ele repensa cada ponto de contato com o cliente e apresenta uma oportunidade para criar  
uma experiência de cliente mais conectada e sem atritos. A interação nunca acaba.

Forneça um Serviço 
Excepcional

O Community Cloud permite que 
os negócios ofereçam uma ampla 
variedade de experiências 
de atendimento ao cliente 
personalizadas e interativas, 
de eficientes comunidades de 
autoatendimento a comunidades 
que oferecem atendimento 
especializado aos clientes e um 
contato mais próximo. Você verá 
resoluções de casos mais rápidas, 
redução nas chamadas de suporte 
e uma melhora geral na satisfação 
do cliente.

Maximize a Receita de 
Parceiros

O Community Cloud oferece um 
ambiente seguro para parceiros 
gerenciarem leads e negociações e, 
ao mesmo tempo, permite que eles 
trabalhem mais de perto com 
gerentes de canal e colaborem 
nessas negociações. A participação 
em comunidades aumenta 
o conhecimento sobre os produtos 
e o setor, além de divulgar melhores 
práticas. O resultado é um índice 
de sucesso mais alto do canal, maior 
velocidade em negociações 
impulsionadas por parceiros 
e aumento no envolvimento de 
parceiros.

Impulsione o Impacto 
do Marketing

Hoje, os membros de sua equipe 
móvel esperam que os sistemas 
de sua empresa sejam acessíveis 
e intuitivos, como os aplicativos que 
eles usam em suas vidas pessoais. 
As empresas podem manter seus 
funcionários envolvidos de maneira 
mais eficaz com comunidades 
sociais de funcionários (intranets 
sociais) que sejam móveis, tenham 
identidade da marca e conectem 
todos os membros com os dados, 
o conhecimento e os especialistas 
de que eles precisam para serem 
bem-sucedidos. 



O Salesforce Community Cloud repensa todos os pontos de contato dos negócios, 
conectando os dados de sua empresa com a força das mídias sociais em uma experiência 
única. O Community Cloud permite que você implemente rapidamente a melhor solução 
com todos os benefícios da plataforma de computação na nuvem mais confiável do 
mercado.
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Não importa se os membros da equipe precisam compartilhar arquivos, qualificar leads ou 
resolver casos de suporte, o Community Cloud permite que eles colaborem em arquivos 
estratégicos para os negócios de dentro da comunidade.

Siga e colabore com as pessoas e os grupos mais importantes para você. Com feeds em 
tempo real, suas equipes trabalham juntas em questões que exigem decisões rápidas para 
fechar negócios, solucionar casos de clientes e implementar campanhas de marketing.

Personalize sua comunidade com elementos de sua marca, além do conteúdo. Crie um visual 
que transforme o Community Cloud em uma extensão de seu site corporativo.

Suporte móvel significa que o Community Cloud é acessível em qualquer lugar, de qualquer 
dispositivo. A experiência móvel combina uma interface elegante e fácil de usar com  
a funcionalidade avançada da Salesforce.

Qualquer empresa pode configurar uma comunidade rapidamente com modelos 
personalizáveis e prontos para uso que podem ser modificados sem a necessidade  
de códigos.

O Community Cloud oferece sugestões e conteúdos relevantes para cada pessoa com  
base em seus interesses e comportamentos, envolvendo imediatamente os membros  
da comunidade e estimulando uma participação mais sólida.

Os gerentes de comunidade podem encorajar maior participação na comunidade criando 
incentivos como níveis e emblemas com ícones personalizados e configurações de pontos.

Os membros podem pertencer a várias comunidades e alternar facilmente entre elas com um 
login único. Crie quantas comunidades precisar na mesma plataforma.

Para Obter Mais Informações 
Entre em contato com seu executivo de 
conta para saber como podemos ajudá-
lo a acelerar seu sucesso com o CRM.
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Apenas com a Salesforce.
Não é possível oferecer uma solução excelente aos clientes de hoje com a tecnologia de ontem.  

Apenas a Salesforce oferece a plataforma de comunidades transformacional capaz de ajudar você  
a vencer a concorrência e proporcionar uma experiência revolucionária.


