
om o Sales Cloud, os representantes de vendas gerenciam todas as atividades relacionadas a vendas em um só local. 
Isso significa que eles gastarão menos tempo na administração e mais tempo fechando negociações. Para os gestores 
de vendas, o Sales Cloud fornece visibilidade em tempo real das atividades das suas equipes. Dessa forma, fazer 
previsões de vendas com confiança é fácil.

E o melhor de tudo, o Sales Cloud é fácil de usar e pode ser 
personalizado conforme o seu jeito de trabalhar. Como tudo está 
na nuvem, todos podem acessar o Sales Cloud com uma simples 
conexão com a Internet, sem necessidade de hardware ou software 
caro. Com o Sales Cloud, você poderá simplesmente adicionar mais 
licenças ou fazer um upgrade para outra edição que tenha mais 
recursos quando sua empresa crescer. Não há interrupção em seus 
negócios, já que nós cuidamos de tudo nos bastidores. 

Como selecionar a edição 
apropriada do Sales Cloud

Escolha a edição do Sales Cloud certa para seu negócio

Preço do pacote: Sales e Service Cloud

A Salesforce nos ajuda a interagir 
mais estreitamente com mais de 
600.000 clientes.
Dan Page, vice-presidente de Automação de vendas da ADP

POR USUÁRIO 
POR MÊS

Tenha todas as ferramentas 
básicas de que sua equipe de 
vendas precisa para vencer. 
O Group Edition permite que 
você acompanhe e gerencie 
todos os seus leads de 
vendas, suas oportunidades 
e seus casos de cliente. Você 
também obtém mais ideias 
sobre seu negócio com 
relatórios e painéis básicos.

Group
Vendas e marketing 
básicos para até  
cinco usuários

US$25
POR USUÁRIO 

POR MÊS

Gerencie seus contatos de 
negócios, interações com 
o cliente e conversas com 
o Contact Manager Edition. 
Além disso, é possível 
sincronizar o Microsoft 
Outlook com todas as 
informações do cliente 
contidas na Salesforce. Em 
seguida, você pode acessar 
essas informações a partir de 
qualquer dispositivo móvel 
enquanto estiver em trânsito.

Contact Manager
Gerenciamento de 
contatos para até  
cinco usuários 

US$5
POR USUÁRIO 

POR MÊS

Livre-se dos limites de 
usuário e gerencie todo  
o seu ciclo de vendas com  
o Professional Edition. Além 
de recursos de marketing  
e vendas básicas, você pode 
gerenciar campanhas de 
marketing, contratos, pedidos 
e mais. Obtenha mais ideias 
para os negócios com as 
previsões de vendas precisas 
e painéis personalizáveis.

Professional
CRM completo  
para equipes de 
qualquer tamanho

US$65
POR USUÁRIO 

POR MÊS

Faça mais com o Enterprise 
Edition. Automatize 
processos de negócios 
usando o fluxo de trabalho 
e aprovações, personalize a 
Salesforce para que se ajuste 
à sua empresa com tipos de 
registro personalizados e faça 
a integração com qualquer 
sistema usando nossa API 
de serviços da Web. Além 
disso, você também pode 
gerenciar territórios de 
vendas complexos e ver 
como suas negociações de 
vendas progrediram com as 
tendências de negociações.

Enterprise
CRM altamente 
personalizável  
para sua empresa

US$125
POR USUÁRIO 

POR MÊS

O Unlimited Edition 
permite que você acesse 
treinamentos online 
ilimitados, mais de 100 
serviços de administração  
e suporte com ligação 
gratuita 24 horas por dia,  
7 dias por semana. 
Personalize a Salesforce 
para ajustá-la à sua empresa 
criando objetos e um número 
ilimitado de aplicativos  
e guias personalizados.  
E seus administradores terão 
acesso a diversas sandboxes 
para desenvolvimento  
e testes.

Unlimited
Recursos e suporte 
de CRM ilimitados

US$250

Desempenho

Vendas totalmente 
integradas  
e plataforma  
de serviços

Maximize o desempenho das vendas e do serviço com o Performance Edition. Acesse os aplicativos de 
CRM e de serviço líderes mundiais, Sales Cloud e Service Cloud, desenvolvidos na Salesforce1 Platform. 
Você também obtém o Data.com para manter os dados do cliente limpos, o Work.com para acelerar  
o desempenho do funcionário e o chat via Web do Live Agent (agente ao vivo) e o Salesforce Knowledge 
para oferecer um serviço melhor aos seus clientes. Além disso, receba todo o suporte de que precisa 
com nosso Premier+ Success Plan.

US$300 POR USUÁRIO 
POR MÊS

MAIS DE $600  
EM GANHOS

SAIBA 
MAIS

O Group Edition oferece suporte para menos recursos do que a versão de avaliação de 30 dias. Os clientes que adquirirem o Group Edition a partir da versão de avaliação terão todos  
os recursos e dados que não sejam do Group Edition excluídos permanentemente. Os clientes poderão exportar seus dados gratuitamente durante o período de avaliação.

C

http://www.salesforce.com/assets/pdf/datasheets/DS_PerformanceEdition.pdf
http://www.salesforce.com/assets/pdf/datasheets/DS_PerformanceEdition.pdf


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.

© 2014 Salesforce, Inc. Todos os direitos reservados. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter e outras são marcas registradas da Salesforce, Inc. 
O logotipo do Salesforce Cloud e outros ativos criativos são propriedade da empresa e protegidos pela lei de copyright e/ou de marca registrada. Para obter mais informações, visite 
www.salesforce.com.
Este documento é fornecido apenas para fins de informação e não é garantido que esteja livre de erros, nem está sujeito a quaisquer outras garantias. Os conteúdos neste documento 
estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, atualizados na data de versão aqui indicada, e os recursos e as funcionalidades mencionados aqui são descritos mais detalhadamente em 
outra documentação.

Salesforce.com Brasil 
Contato 0800 891 1887

Escritórios Globais 
Japão
Ásia/Pacífico
Europa/Oriente Médio/África 

+81-3-5785-8201 
+65-6302-5700
+4121-6953700 

        Incluso na licença básica de usuário 

        Sujeito à taxa adicional 

* Disponível como aplicativo para download via AppExchange 

‡ Somente leitura no Salesforce1 Mobile App; Leitura e gravação no Salesforce Classic 

**  Todas as edições têm no mínimo 1 GB para armazenamento de dados e 11 GB para armazenamento de arquivos compartilhados por todos os usuários. Há disponibilidade de armazenamento adicional de 
dados com base em organizações individuais para cada edição.

† Inclui todos os recursos do Service Cloud UE e ainda o Live Agent
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Contas e contatos 

Colaboração com o Chatter 

Biblioteca de conteúdo  

Anexos de documentos 

Integração com o Google Apps 

Acesso, administração e personalização  
móveis 

Acesso móvel offline ‡ 

Painel lateral no Outlook 

Sincronização do Outlook 

Relatórios 

Acompanhamento de tarefas e atividades 

Integração com aplicativos do AppExchange* 

Gerenciamento de casos 

Processo de vendas personalizável  

Painéis padrão 

Modelos e acompanhamento de email 

Pontuação, direcionamento e atribuição  
de leads  

Acompanhamento de oportunidades 

Salesforce para Salesforce 

Captura Web-to-lead 

Imagens analíticas  

Campanhas 

Gerenciamento de contratos 

Painéis personalizáveis 

Previsões colaborativas 

Comunidade de ideias 

Emails em massa 

Gerenciamento de pedidos 

Acompanhamento de produtos  

Cotações em tempo real 

Permissões de função 

Integração via API de serviços da Web

Layouts de páginas e perfis 

Relatórios avançados 

Sites personalizados 

Tendências de negociação 

Somente leitura do Knowledge 

Tipos de registro 

Gerenciamento de territórios e equipes  
de vendas 

Fluxo de trabalho visual 

Automação de fluxos de trabalho  
e aprovações 
Suporte com ligação gratuita 24 horas por 
dia, 7 dias por semana 

Mais de 100 serviços de administração 

Treinamento online ilimitado 

Console de vendas 

Leitura e gravação do Knowledge 

Data.com 

Work.com 

Service Cloud † 

Comunidade de clientes e parceiros 

Pardot automação de marketing B2B

Sandboxes  

Armazenamento  
de dados** 
Armazenamento  
de arquivos** 

Máximo de aplicativos 
personalizados

US$ Prof. do 
desenv.

US$ Completo 
US$ Parcial 
US$ Prof. do 

desenv.
1 do 

desenvolvedor

1 completo
5 prof. do 
desenv.

15 do 
desenvolvedor

1 completo
5 prof. do 
desenv.

30 do 
desenvolvedor

1 GB 
por org.

1 GB
por org.

20 MB 
por usuário

20 MB 
por usuário

120 MB 
por usuário

120 MB 
por usuário

612 MB 
por usuário

612 MB
por usuário

612 MB 
por usuário

2 GB 
por usuário

2 GB 
por usuário

2 GB 
por usuário

1 1 5 10 Ilimitado Ilimitado

Comparativo de edições do Sales Cloud 


