
SAIBA MAIS

Precisa de uma solução para vendas e atendimento?
Obtenha o Sales Cloud e o Service Cloud juntos. Pergunte como. 

* Esta oferta requer um contrato anual. Preços mensais disponíveis para a edição Essentials.

Professional
CRM completo para equipes 

de qualquer tamanho

Essentials 
CRM para pequenas 
empresas com até 

10 usuários

Enterprise
CRM de vendas altamente 
personalizável para a sua 

empresa

Unlimited
A plataforma perfeita para 

crescimento

POR USUÁRIO POR MÊS*

Gerencie todo o seu ciclo de 
vendas com o Professional 

Edition. Acompanhe os leads 
de vendas, as oportunidades 
e os casos dos clientes, além 
de gerenciar campanhas de 

marketing, contratos, pedidos 
e mais. Obtenha mais ideias 

para os negócios com previsões 
de vendas precisas e painéis e 

relatórios personalizáveis.

R$525  

BRL

POR USUÁRIO POR MÊS*

Comece rápido e cresça com 
ainda mais rapidez, com 
a edição Essentials. Com 
a configuração guiada, os 

tutoriais dentro dos aplicativos 
e o Trailhead é possível 

começar imediatamente. 
Obtenha todas as principais 
informações para monitorar 
leads, oportunidades, contas 
e casos de clientes. Sem mais 

inserção manual de dados com 
a captura de dados automática. 

E você poderá escalonar 
seus negócios rapidamente, 
adicionando os aplicativos 

necessários do AppExchange.

R$175  

BRL

POR USUÁRIO POR MÊS*

Faça mais com o Enterprise 
Edition. Automatize processos 

de negócios usando fluxo 
de trabalho e aprovações, 

personalize o 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.

R$1.050  

BRL

POR USUÁRIO POR MÊS*

Garanta o sucesso da equipe de 
vendas com uma plataforma única, 
o Sales Cloud Unlimited. Capture 
automaticamente atividades de 
vendas, monitore as interações 

com clientes e simplifique os 
processos de trabalho. Com a IA 

integrada, identifique as melhores 
práticas, detecte a necessidade 

de treinamentos, priorize ações e 
cresça. Personalize o Salesforce 
para alinhá-lo aos objetivos da 

sua empresa, criando um número 
ilimitado de aplicativos, guias e 
objetos personalizados. E você 

ainda terá acesso a várias sandboxes 
para desenvolvimento e testes, 
ao suporte com ligação gratuita 

24 horas por dia, 7 dias por semana, 
além de materiais de treinamento e 

recursos especializados.

R$2.100  

BRL

om o Sales Cloud, as equipes de vendas contam com uma plataforma única para administrar todas as suas necessidades. 
Isso significa que elas gastarão menos tempo administrando, e mais tempo fechando negócios. Para os gestores de 
vendas, o Sales Cloud fornece visibilidade em tempo real às atividades das equipes, gerando previsões de vendas 
confiáveis com facilidade. E o melhor de tudo, o Sales Cloud é fácil de usar e personalizável à forma que você trabalha.  

E com tudo na nuvem, todos conseguem acessar o Sales Cloud de qualquer lugar. 
Com o Sales Cloud, você pode simplesmente adicionar mais licenças ou fazer 
upgrade para outra edição com mais recursos quando sua empresa crescer. Não 
há interrupção em seus negócios, já que nós cuidamos de tudo nos bastidores.

Escolha a edição do Sales Cloud ideal para a sua empresa:

"O Salesforce permitiu à Bright 
Horizon ver um aumento de 

5 vezes na sua produtividade."
— SHUANG STOPPE, 

VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES DE CRESCIMENTO

C

Como escolher a edição 
ideal do Salesforce

http://www.salesforce.com/form/service-cloud/contact-me.jsp?d=70130000lxETAAY
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PARA MAIS INFORMAÇÕES,  
entre em contato com seu executivo de 
contas para saber como podemos ajudar 
a acelerar seu sucesso com o CRM.

1-800-NO-SOFTWARE 
www.salesforce.com

SEDE CORPORATIVA 
The Landmark - One Market Street
Suite 300
São Francisco, CA 94105
Estados Unidos

ESCRITÓRIOS GLOBAIS 
América Latina  +1-415-536-4606
Japão  +81-3-5785-8201
Ásia/Pacífico  +65-6302-5700
EMEA  +4121-6953700

Essentials Professional Enterprise Unlimited

Obtenha insights de vendas 
em tempo real.

Painéis e relatórios personalizáveis

Recursos de relatórios avançados — —

Classificação de leads — — Disponível 
para compra

Gerenciamento de scoring — —

Inspeção de pipelines — — Disponível 
para compra

Insights de conversação — — Disponível 
para compra

Colabore com toda a empresa.

Arquivos

Tópicos e recomendações

Chatter

Faça cross-selling e upselling mais 
facilmente.

Gerenciamento de casos

Knowledge (somente leitura)

Personalize e automatize processos.

Automatização do Lightning Flow 
(Flow + Process Builder)

5 processos 
e fluxos por 
organização

5 processos 
e fluxos por 
organização

Processos 
ilimitados e 
fluxos por 

organização

Processos 
e fluxos 

ilimitados por 
organização

Criador de aplicativo Lightning

AppExchange

Armazenamento de dados por usuário

Armazenamento de arquivos por 
usuário

Aplicativos personalizados ilimitados —

Perfis e layouts de páginas 
personalizáveis — 2 perfis por 

organização

Perfis 
ilimitados por 
organização

Perfis 
ilimitados por 
organização

Funções e permissões — 2 funções por 
organização

Funções 
ilimitadas por 
organização

Funções 
ilimitadas por 
organização

Tipos de registro (por objeto) — 3 tipos por 
objeto

Tipos 
ilimitados por 

objeto

Tipos 
ilimitados por 

objeto

Developer Sandbox —

Developer Pro Sandbox — Disponível 
para compra

Disponível 
para compra

Sandbox parcial — —
1 Sandbox 

parcial 
incluso por 
organização

1 Sandbox 
parcial 

incluso por 
organização

Sandbox completo — — Disponível 
para compra

1 Sandbox 
completa 

inclusa por 
organização

Lightning Platform — —

Fluxo de trabalho e aprovações — —

Captura de atividades Premium — Disponível 
para compra

Disponível 
para compra

Ritmos de vendas — — Disponível 
para compra

Conecte informações de vendas a 
qualquer aplicativo.

Integração de e-mail com Outlook

Integração com Google Apps

API de serviços da Web —
Por R$ 175  
BRL/usuário/ 

mês adicionais

Essentials Professional Enterprise Unlimited

Localize e gerencie leads melhor.

Gerenciamento de leads

Atribuição e direcionamento de leads

Bloqueio duplicado

Captura Web-to-Lead

E-mail em massa

Gerenciamento de campanha

Modelos de e-mail

Influência da campanha —
3 campanhas 

por 
oportunidade

5 campanhas 
por 

oportunidade

5 campanhas 
por 

oportunidade

Gerencie detalhes de clientes e de 
vendas.

Gerenciamento de contas e contatos

Gerenciamento de oportunidades

Processo de vendas personalizável

Gerenciamento de tarefas, Feed de 
atividades

Contas pessoais —

Aplicativo de Console de Vendas —
1 aplicativo 

personalizado 
por 

organização

Equipe de vendas — —

Todo calendário — —

Salesforce Meetings — — —

Work Queue — — Disponível 
para compra

Caixa de entrada Disponível 
para compra

Disponível 
para compra

Venda de qualquer lugar em 
qualquer dispositivo.

Aplicativo móvel do Salesforce

Funcionalidade móvel off-line completa

Preveja vendas com mais precisão.

Previsões colaborativas —

Aplicativo de previsões para celular —

Campos de oportunidade 
personalizados nas previsões — —

Divisões de oportunidades — —

Gerenciamento de territórios corporativos — —

Determinação personalizada de previsões — — —

Previsão preditiva — — Disponível 
para compra

Crie e monitore cotações e pedidos.

Contratos —

Pedidos —

Produtos e catálogo de preços —

Cotações —

Esta página é fornecida apenas para fins informativos, pode conter erros e não está sujeita a quaisquer outras 
garantias. 

 Todos os recursos   Alguns recursos   Não incluso   Incluso na licença básica de usuário

Comparativo de edições do Sales Cloud


