
 
 

Preços de complementos do 
Salesforce 
Amplie o poder do Salesforce com complementos para cada produto, 

equipe, empresa e setor. Adicione novos recursos ou expanda os 

recursos existentes para criar uma experiência personalizada do 

Salesforce que realmente funcione para você. 
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Disponível 
 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

CPQ e faturamento 
A partir de US$ 75 usuário/mês* 
Ter as ferramentas necessárias para configurar, definir preços e orçar rapidamente  
soluções complexas. 

Disponível para 

Revenue Intelligence 
US$200 usuário/mês 
Obtenha análises específicas e insights orientados por IA incorporados ao fluxo  
de trabalho. 

Enterprise 

Unlimited 

Sales Cloud Einstein 
A partir de US$ 50 usuário/mês* 
Aumente a produtividade e a eficácia das vendas com inteligência e automação  
prontas para uso. 

Enterprise 

Unlimited** 

Marketing Cloud Account Engagement 
A partir de US$ 1250 por mês (até 10.000 contatos) 
Cresça com mais rapidez com a edição de automação de marketing adequada para  
a sua empresa. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

E-mails e alertas de vendas 
US$ 50 usuário/mês* 
Capacite a área de vendas para se conectar com antecedência, frequência e eficiência  
usando e-mails e alertas de vendas com Marketing Cloud Account Engagement. 
 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Partner Relationship Management (PRM) 
US$25 membro/mês* ou US$ 10 login/mês* 
Aumente as vendas de canal criando experiências personalizadas para seus parceiros. 

Enterprise 

Unlimited 

Impulsione o crescimento estratégico, aumente a produtividade e 
conquiste mais clientes com complementos que ajudam todos os 
níveis de sua organização de vendas. 

 

 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
** Incluído no Sales Cloud Unlimited  
Todos os preços em US$. “ 
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Insights de conversação com Einstein 
US$ 50 usuário/mês* 
Inteligência de conversação para vendas ou serviços. 

Enterprise 

Unlimited** 

Insights de relacionamento com Einstein 
US$ 50/usuário/mês para Starter ou US$ 150/usuário/mês para Growth 
Assistente de pesquisa com IA que explora diferentes de dados para descobrir 
relacionamentos críticos e gerar que ajudam a fechar negócios mais rapidamente. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Sales Dialer 
A partir de US$ 5 usuário/mês* 
Recursos de registro automático e de clique para discar. 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Sales Dialer para o Essentials 
US$ 2 por 100 minutos/mês* 
Faça ou receba chamadas no canal telefônico do Salesforce. Possibilidade de  
pagamento mensal. 

Essentials 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
** Incluído no Sales Cloud Unlimited  
Todos os preços em US$. “ 

Sales Engagement 
US$ 75 usuário/mês* 
Console de produtividade especialmente desenvolvido para vendas internas. 

Enterprise 

Unlimited** 

Enterprise 

Unlimited 

Apps externos 
US$ 35 membro/mês* ou US$ 15 login/mês* 
Aumente as vendas de canal criando experiências personalizadas para seus parceiros  
com ainda mais personalização. 

Disponível para 
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Capacitação de vendas 
US$ 25 usuário/mês* 
Dê aos seus representantes a capacitação de que precisam, exatamente quando precisarem. 

Enterprise 

Unlimited 

Quip Avançado 
US$ 100 usuário/mês* 
Acelere o crescimento com o planejamento de vendas em tempo real dentro do Salesforce. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Maps 
A partir de US$ 75 usuário/mês* 
Otimize processos de vendas com inteligência baseada em localização. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

LiveTracking do Salesforce Maps 
US$ 25 usuário/mês* 
Monitore seus representantes de campo e automatize o processo de negócios com visibilidade 
em tempo real das operações de campo. 

Salesforce 
Maps 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
** Incluído no Sales Cloud Unlimited  
Todos os preços em US$. “ 

Caixa de entrada 
US$ 25 usuário/mês* 
Sincronize seus dados de e-mail, calendário e cliente. 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited** 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Inteligência para redes sociais 
US$ 25 usuário/mês* 
Compartilhe dados sociais com as partes interessadas para moldar estratégias de negócios. 

Disponível para 
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"* Custo total cobrado anualmente. 
** Incluído no Sales Cloud Unlimited  
Todos os preços em US$. “ 

Vendas + Serviço 
https://www.salesforce.com/br/editions-pricing/sales-and-service-cloud/ 
Obtenha uma visão mais completa dos clientes conectando vendas e serviços. 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce 
Maps 

Planejamento de território do Salesforce Maps 
US$ 75 usuário/mês* 
Obtenha otimização avançada que equilibra territórios e tire seus planos de planilhas. 

Disponível para 
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Enterprise 

Unlimited 

Field Service 
A partir de US$ 50 usuário/mês* 
Ofereça serviço de campo confiável de qualquer lugar e rápido. 

Disponível para 

Assistente de compromissos 
US$ 25 usuário/mês* 
Crie fidelização com atualizações de compromissos e programação flexível. 

Enterprise 

Unlimited 

Engajamento digital 
US$ 75 usuário/mês* 
Alcance clientes em todos os canais digitais. 

Enterprise 

Unlimited 

Engajameto da força de trabalho 
US$ 50 usuário/mês* 
Faça previsões, planejamentos, programações e treinamentos inteligentes para  
os agentes do centro de contatos. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Engajamento Digital para o Essentials 
US$ 15 usuário/mês* 
Converse em tempo real via Facebook Messenger e Chat. Uma licença incluída na 
compra do Salesforce Essentials. Possibilidade de pagamento mensal. 

Essentials 

Assistente visual remoto 
US$ 50 usuário/mês* 
Envolva os clientes e capacite os colaboradores em qualquer lugar com suporte 
visual em tempo real. 

Enterprise 

Unlimited 

Libere todo o potencial de suas equipes de serviço. Obtenha complementos 
que ajudam você a alcançar e satisfazer mais clientes on-line, por telefone ou 
em campo. 

 

 

 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Autoatendimento 
US$ 5/membro/mês* ou US$ 2/login/mês* 
Proporcione uma experiência de autoatendimento totalmente conectada com a  
Comunidade do Cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

Orquestrador 
US$ 1/execução da orquestração/organização 
Trabalho de rastreamento rápido entre pessoas e departamentos por meio da 
automatização de fluxos de trabalho de vários usuários. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Service Cloud Voice* 
A partir de US$ 50/usuário/mês* 
Integre chamadas de voz nativamente à sua solução Customer 360. 

Enterprise 

Unlimited 

Quip Avançado 
US$ 100 usuário/mês* 
Acelere o crescimento com o planejamento de vendas em tempo real dentro do 
Salesforce. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Capacitação de vendas 
US$ 25 usuário/mês* 
Dê aos seus representantes a capacitação de que precisam, exatamente quando precisarem. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Enterprise 

Unlimited 

Service Cloud Einstein 
US$ 50 usuário/mês* 
Ofereça serviços mais inteligentes com inteligência artificial e análise imediata. 

Disponível para 
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Gerenciamento de feedback do Salesforce — Growth 
US$ 42.000/org/mês 
Automatize e analise o feedback em cada etapa da jornada do cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Starter 
US$ 12.000/org/mês 
Melhore as experiências do cliente com feedback unificado. 

Enterprise 

Unlimited 

Análise do ciclo de vida do cliente 
US$ 150/usuário/mês* 
Usando insights com inteligência artificial, aprofunde-se nos dados de desempenho e 
resposta da pesquisa. Requer o pacote de respostas do Salesforce Surveys ou o 
Gerenciamento de feedback. 

Enterprise 

Unlimited 

Pacote de respostas do Salesforce Surveys 
US$ 300 por 1.000 respostas 
Continue reunindo feedback em todos os pontos de contato significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Planejador do Salesforce 
US$ 25 usuário/mês* ou US$ 15 ativo/mês 
Gerencie compromissos virtuais ou presenciais de qualquer lugar. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Essentials 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Vendas + Atendimento 
https://www.salesforce.com/br/editions-pricing/sales-and-service-cloud/ 
Obtenha uma visão mais completa dos clientes conectando vendas e serviços. 

Disponível para 

https://www.salesforce.com/br/editions-pricing/sales-and-service-cloud/
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Enterprise 

Unlimited 

Command Center no Local de Trabalho 
US$ 5 usuário/mês 
Gerencie as operações no local de trabalho a partir de um único local. 

Disponível para 

Produtividade dos funcionários – Starter 
US$ 0 usuário/mês - com a compra de 1 ou mais licenças de Atendimento aos 
colaboradores - Agente. Dê a cada funcionário fácil acesso a aplicativos, suporte  
de autoatendimento e conhecimento. 

Enterprise 

Unlimited 

Produtividade dos funcionários – Plus 
US$ 10 usuário/mês - com a compra de 1 ou mais licenças de Atendimento aos 
colaboradores - Agente Simplifique o serviço com emissão de tíquetes entre 
departamentos, bots e objetos personalizados. 

Enterprise 

Unlimited 

Atendimento aos colaboradores – Agente 
US$ 75 usuário/mês 
Roteie, responda e relate ticket/chamados, acesse a biblioteca de modelos de 
fluxo de trabalho, gerencie inventário. 

Enterprise 

Unlimited 

IT Service Center – Gerenciamento de endpoint 
US$ 4 dispositivo/mês – é necessário um mínimo de 1.000 endpoints. 
Gerencie ativos de colaboradores, monitore dados de desempenho ao vivo e  
gerencie software. 

Enterprise 

Unlimited 

 

Work.com 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Enterprise 

Unlimited 

Atendimento flexível 
US$ 2.000 org/mês (compartilhado com sandbox e scratch orgs) 
Ofereça experiências escalonáveis de maneira rápida usando as funções do Salesforce. Inclui  
1 milhão de GB-segundos de chamadas/mês e 235.000 limite diário de API para funções. 

Disponível para 

Atendimento flexível – Capacidade Adicional 
US$ 45 org/mês (compartilhado com sandbox e scratch orgs) 
Ofereça experiências escalonáveis de maneira rápida usando as funções do Salesforce. Inclui  
1 milhão de GB-segundos de chamadas/mês e 235.000 limite diário de API para funções. 

Enterprise 

Unlimited 

 

Atendimento flexível 
 
 
 
 
 
 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Disponível 
 

Disponível para 

Segmentação do Einstein 
Solicitar um orçamento 
Use a análise avançada orientada por IA para descobrir novos segmentos de alto valor. 

Professional 

Data Studio — Publisher 
A partir de US$ 10.000/org US$/mês* 
Conjunto de ferramentas de editores para compartilhar dados com parceiros de  
dados premium. 

Basic 

Professional 

Multichannel 

Data Studio — Marketer 
A partir de US$ 20.000/org US$/mês* 
Acesso à plataforma de dados premium para profissionais de marketing. 

Basic 

Professional 

Multichannel 

Aprimore cada parte do seu marketing, incluindo e-mail, celular, social, 
publicidade digital, e gerenciamento de dados. 

Plataforma de dados de clientes da nuvem de marketing 
 

Perfis unificados 
A partir de US$ 600 por 1.000 perfis 
Cultive perfis selecionados e unificados com o processo de resolução de identidade, 
criando uma fonte de verdade para o seu público-alvo. Os perfis substituem o termo 
“contatos” do Marketing Cloud. 

Corporate  

Enterprise 

Enterprise Plus

 

Eventos de engajamento 
US$ 120 por 1 milhão de eventos 
Armazene registros de fluxos identificados como "Engajamento". Isso pode incluir itens 
como compras, ingressos, viagens, reembolsos, engajamento por e-mail, etc. 

Corporate  
Enterprise 

Enterprise Plus 
 

 
Publicações segmentadas 
US$ 8.400 por 1.000 publicações de segmento 
Mova os dados de membros do segmento do público-alvo para um destino de 
ativação. Cada operação de publicação para uma atividade conta como uma. 

Corporate  

Enterprise 

Enterprise Plus 

 

Audience Studio 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Marketing distribuído 
US$ 50 por usuário/mês* 
Habilita os usuários do Sales Cloud e Service Cloud com marketing distribuído. 

Pro 

Enterprise 

Enterprise 

Engajamento do Einstein 
A partir de US$ 1.250 por mês 
Encontre o número ideal de mensagens a serem enviadas, preveja como os clientes se engajarão  
com suas mensagens e crie linhas de assunto mais fortes e orientadas por inteligência que  
impulsionem cliques. Receba até mesmo notificações sobre quaisquer quedas ou ganhos em KPIs. 

Pro 

Relatórios de inteligência avançados para engajamento 
Solicitar um orçamento 
Analise, visualize e gere relatórios sobre e-mails, dispositivos móveis e dados de jornada, 
tudo diretamente no Marketing Cloud Engagement. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 
 

Journey Builder 
A partir de US$ 1.250 por mês 
Ofereça experiências personalizadas entre canais em cada etapa do ciclo de vida do cliente 
com o gerenciamento de campanhas. Incluído nas edições Corporate e Enterprise. 

Pro 

Mobile Connection 
Solicitar um orçamento 
Impulsione o engajamento do cliente com mensagens SMS. 

Pro 

Encryption at Rest 
Solicitar um orçamento 
Para clientes que desejam ter seu próprio banco de dados e chave de criptografia exclusiva. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 
 

 

 

Marketing Cloud Engagement 

 

 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Disponível para 
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Sender Authentication Package 
Solicitar um orçamento 
O Sender Authentication Package é uma ferramenta de marca de conta que permite 
personalizar links e imagens para corresponder à marca do domínio autenticado do qual 
você está enviando e-mail. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 
 

Integração do Google Analytics 360 para Marketing Cloud 
A partir de US$ 1.250 por mês 
Meça o desempenho e envolva-se em canais com base na atividade da Web ou do 
aplicativo. Requer uma licença de conta do Google Analytics 360 e o Journey Builder. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 
 

Marketing Cloud Advertising 
A partir de US$ 2.000/mês* 
Aproveite os dados de CRM para impulsionar a publicidade personalizada em escala. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Marketing Cloud Account Engagement 
A partir de US$ 1250 por mês (até 10.000 contatos) 
Cresça com mais rapidez com a edição de automação de marketing adequada  
para a sua empresa. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 

E-mails e alertas de vendas 
US$ 50 usuário/mês* 
Capacite a área de vendas para se conectar com antecedência, frequência e eficiência 
usando e-mails e alertas de vendas com Marketing Cloud Account Engagement. 

Pro  

Corporate 

Enterprise 

 

 
 

 

 

 

Marketing Cloud Account Engagement 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Pro 

Corporate 

Enterprise 
 

Criptografia em nível de campo 
Solicitar um orçamento 
Criptografe os dados em repouso para facilitar a conformidade com as políticas de privacidade 
corporativa, os requisitos normativos e as obrigações contratuais para lidar com dados privados. 
O sistema converte campos criptografados em texto sem formatação no momento do envio. 

Disponível para 
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Growth 

Premium 

Visitantes únicos 
100.000/US$ 9.000 
Dimensione a personalização do cliente com a edição dimensionada de acordo com as 
necessidades da sua marca. 

Disponível para 

Perfis nomeados 
100.000 a partir de US$ 6.000 para crescimento 
Dimensione a personalização do cliente com a edição dimensionada de acordo com as 
necessidades da sua marca. 

Growth 

Premium 

Data Lake 
Solicitar um orçamento 
Obtenha insights mais profundos sobre o desempenho de marketing com dados granulares. 

Growth 

Starter 

Plus 

Sandbox 
Solicitar um orçamento 
Garanta as melhores práticas de governança de dados com um ambiente de teste dedicado. 

Growth 

Starter 

Plus 

Otimização do impacto na mídia 
Solicitar um orçamento 
Pacote de Media Planning Center e Media Transparency Center a um preço com desconto. 

Growth 

Starter 

Plus 

Media Planning Center 
Solicitar um orçamento 
Otimize suas alocações de orçamento de mídia com análise avançada de planejamento  
e use a IA para prever o desempenho e tomar decisões orientadas por dados com base  
em campanhas anteriores. 

Growth 

Starter 

Plus 

 

Personalização do Marketing Cloud 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marketing Cloud Intelligence 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Executive Workspace 
Solicitar um orçamento 
Crie uma visão executiva de seus dados de marketing em todos os seus espaços 
de trabalho com inteligência. 

Starter 

Growth 

Plus 

Acesso à API do desenvolvedor 
US$ 1.000/usuário/mês 
Inove e estenda sua plataforma de inteligência com APIs fáceis de usar pelo desenvolvedor. 

Starter 

Growth 

Plus 

Einstein Vision para Social Studio 
US$ 1.250 org/mês* 
Adicione a capacidade de reconhecimento de imagem com inteligência artificial para 
analisar logotipos, cenas, alimentos e objetos em imagens. Inclui processamento de  
3 milhões de imagens. 

Basic  

Pro 

Corporate 

Enterprise 

 

 
 

 

 

Social Studio 

Loyalty Management 

 
* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Loyalty Management 
A partir de US$ 30.000 org/mês* 
Crie, implante, monitore e gerencie facilmente seu programa de fidelização de 
clientes entre equipes, organizações e parceiros. 

Basic  

Pro 

Corporate 

Enterprise 

Growth 

Starter 

Plus 

Media Transparency Center 
Solicitar um orçamento 
Reconcilie os seus gastos planejados e as entregas automáticas com o ritmo 
instantâneo, análise de discrepâncias, faturamento e relatórios. 

Disponível para 
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Starter  

Growth 

Plus 

Salesforce Payments for B2C 
Solicitar um orçamento 
Inicie sites de commerce B2C com uma solução de pagamento segura e 
pronta para uso que dimensiona, simplifica a integração e visa fraudes. 

Disponível para 

Lojas adicionais 
Solicitar um orçamento 
Adicione uma loja on-line individual para implantar um site de comércio eletrônico separado. 

Starter 

Growth 

Plus 

SKUs de produtos adicionais 
Solicitar um orçamento 
Aumente o número de produtos que você pode vender através da sua loja on-line de 
commerce B2B. 

Starter 

Growth 

Plus 

Locais de inventário omnichannel adicionais 
Solicitar um orçamento 
Aumente o número de locais dos quais você pode dispor. 

Starter  

Growth 

Plus 

Amplie sua solução de commerce com complementos poderosos que 
unificam ainda mais a experiência do cliente em todos os canais. 

B2C 
 
 
  
 
 
 
 

B2B 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

 

OMS 

Salesforce Commerce 

 

Salesforce Payments for B2B2C 
Solicitar um orçamento 
Inicie lojas on-line B2B2C com uma solução de pagamento segura e 
pronta para uso que dimensiona, simplifica a integração e visa fraudes. 

Starter 

Growth 

Plus 
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Todos os preços em dólares americanos. 
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Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Developer Sandbox 
Expansão da plataforma 
Um ambiente de desenvolvimento individual com uma cópia de todos os seus metadados. 

Disponível para 

Apex Debugger 
US$ 1.500 org/mês* 
Encontre e corrija bugs no seu Apex code. 

Enterprise 

Unlimited 

Developer Pro Sandbox 
5% do gasto líquido 
Um ambiente de desenvolvimento colaborativo com uma cópia de todos os seus metadados. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Sandbox de Cópia Parcial 
20% do gasto líquido 
Um ambiente de teste com uma amostra parcial dos dados do cliente e de todos os metadados. 

Enterprise 

Unlimited 

Sandbox com cópia completa 
30% do gasto líquido 
Uma réplica completa de sua organização de produção, incluindo todos os dados e metadados 
do cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

Scratch Org 
US$ 25 org/mês* 
Ambientes descartáveis acessíveis pela CLI e orientados por fonte. 

Enterprise 

Unlimited 

Adicione potência e ferramentas à sua plataforma personalizada. Capacite os 
parceiros, aumente a segurança, dê suporte ao desenvolvimento e obtenha uma 
visibilidade mais profunda de seus aplicativos. 

Ambientes 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Plataforma 

* Custo total cobrado anualmente.  
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Centro de privacidade 
15% do gasto líquido 
Conjunto de ferramentas de gerenciamento de dados para automatizar a conformidade com 
a lei de privacidade, a retenção e o arquivamento de dados e os direitos do titular dos dados. 

Enterprise 

Performance 

Unlimited 

Developer 

Centro de Segurança 
10% do gasto líquido 
Gerencie facilmente suas métricas de segurança, conformidade e governança em todo o 
seu ambiente Salesforce em uma única visualização. 

Enterprise 

Unlimited 

Shield 
30% do gasto líquido 
Proteja, monitore e retenha dados críticos do Salesforce com criptografia de plataforma, 
monitoramento de eventos e Field Audit Trail reunidos. 

Enterprise 

Unlimited 

Criptografia de plataforma 
20% do gasto líquido 
Criptografe dados confidenciais em repouso enquanto preserva a funcionalidade da empresa. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

Segurança 

 

 

 

Enterprise 

Unlimited 

Máscara de dados Salesforce 
10% do gasto líquido* 
Mascare informações confidenciais ou protegidas, como PII (Personally Identifiable 
Information, informações de identificação pessoal), ao implantar ambientes de sandbox. 

Disponível para 

Monitoramento de eventos 
10% do gasto líquido 
Adicione visibilidade e automação aos seus dados do Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 



Plataforma 

19 

 

 

Chaves somente de cache para criptografia de plataforma 
US$ 4.000 org/mês* 
Mantenha as chaves de criptografia totalmente fora do Salesforce e busque-as sob 
demanda a partir de um serviço de chaves que você controla. 

Enterprise 

Unlimited 

Máscara de dados Salesforce 
10% do gasto líquido* 
Mascare informações confidenciais ou protegidas, como PII (Personally Identifiable 
Information, informações de identificação pessoal), ao implantar ambientes de sandbox. 

Enterprise 

Unlimited 

Chamadas de API adicionais 
US$ 25/mês* para 10.000 chamadas diárias 
Aumente o número de chamadas de API por dia para que você possa integrar todos 
os seus sistemas externos e aprimorar seus aplicativos, dados e processos. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Direitos de fluxo adicionais 
US$ 1.000 org/mês* 
Transforme sua experiência Salesforce com mais capacidade de fluxo. Inclui  
10.000 fluxos com telas, 10 milhões de fluxos sem telas e 50.000 fluxos pausados. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Pacote adicional de análise agendada 
US$ 500 org/mês* 
Execute relatórios automaticamente e forneça insights diretamente em sua caixa de entrada. 
Inclui um painel de controle programado adicional, relatório e instantâneo a cada hora. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

Capacidade adicional da plataforma 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Enterprise 

Unlimited 

Field Audit Trail 
10% do gasto líquido 
Fortaleça a integridade dos dados para fins de conformidade e para obter insights. 

Disponível para 
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Objetos grandes 
US$ 1.000/mês* para 50 milhões de registros 
Armazenamento de big data em hiperescala para uma visão completa de seus 
clientes; armazene, gerencie e atue em até bilhões de registros nativamente. 

Enterprise 

Unlimited 

Objetos personalizados adicionais 
US$ 75 usuário/mês* 
Crie aplicativos adicionais em objetos personalizados para obter maior eficiência nos 
negócios. Dá a cada usuário licenciado acesso a até 2.000 objetos personalizados. 

Enterprise 

Unlimited 

Eventos da plataforma 
US$ 500/mês para 100.000 eventos diários 
Crie uma arquitetura de integração moderna e orientada por eventos para velocidade e escala. 

Enterprise 

Unlimited 

Expansão de plataforma para Experience Cloud 
Solicitar um orçamento 
Personalize suas comunidades existentes com objetos personalizados, chamadas 
de APIs e armazenamento, e perceba o poder da plataforma. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Growth 
US$ 42.000/org/mês 
Automatize e analise o feedback em cada etapa da jornada do cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Enterprise 

Unlimited 

Painéis dinâmicos adicionais 
US$ 250 org/mês* 
Inclui cinco painéis dinâmicos adicionais. 

Disponível para 
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Professional 

Pacote de respostas do Salesforce Surveys 
US$ 300 por 1.000 respostas* 
Continue reunindo feedback em todos os pontos de contato significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Análise do ciclo de vida do cliente 
US$ 150/usuário/mês* 
Usando insights com inteligência artificial, aprofunde-se nos dados de desempenho 
e resposta da pesquisa. Requer o pacote de respostas do Salesforce Surveys. 

Enterprise 

Unlimited 

Alterar Captura de dados 
US$ 5.000 org/mês* 
Mantenha os sistemas externos sincronizados com os dados do Salesforce. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Connect 
US$ 4.000 conexão/mês* 
Acesse, exiba e altere dados de uma fonte de dados externa em tempo real  
sem importar dados. 

Enterprise 

Unlimited 

Canais de dados do Salesforce 
US$ 2.500/org/mês para 100M linhas de dados 
Enriqueça e modifique os dados do Salesforce em escala sem tirar dados de sua 
organização do Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

Serviços de integração 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Starter 
US$ 12.000/org/mês 
Melhore as experiências do cliente com feedback unificado. 

Disponível para 
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Professional 

Einstein Predictions 
US$ 75 usuário/mês* 
Crie previsões personalizadas em qualquer objeto do Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Solicitações adicionais do Einstein Next Best Action 
US$ 50 org/mês para 10.000 solicitações 
Forneça recomendações ideais no ponto de impacto máximo. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Identidade do Customer 360 
A partir de US$ 2.000 para 25.000 usuários/mês* 
Crie relacionamentos mais ricos com clientes e parceiros criando e mantendo uma 
única identidade para interação em todos os canais. 

Enterprise 

Unlimited 

Identity Connect 
US$ 1 usuário/mês* 
Integre seu diretório ativo com o Salesforce de forma contínua e instantânea. As empresas 
que usam o AD para gerenciamento de usuários podem usar o Identity Connect para 
gerenciar contas do Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Einstein Vision e Language 
US$ 4,000 para 1 milhão de previsões por org/mês 
Incorpore a visão do computador e o processamento de linguagem natural em seus 
aplicativos. 

Professional  

Enterprise  

Unlimited 

Essentials 

 

 

Serviços de plataforma Einstein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidade 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Professional 

API de serviços da Web 
US$ 25 usuário/mês* 
Integre-se a aplicativos externos usando APIs REST, SOAP, Bulk e Streaming.  
Incluído nas licenças Enterprise e Unlimited. 

Disponível para 
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Créditos de verificação do Identity 
US$ 1.250 org/mês* 
Melhore sua experiência do Identity para clientes e parceiros eliminando senhas 
para login. 

Enterprise 

Unlimited 

Aplicativo móvel Plus 
US$ 25 usuário/mês* 
Aprimore o aplicativo móvel Salesforce com marcas personalizadas, recursos de  
segurança adicionais e empacotamento e distribuição gerenciados. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

Celular 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Enterprise 

Unlimited 

Identity para funcionários 
US$ 5 usuário/mês* 
Simplifique o gerenciamento de acesso de funcionários e conecte todos os seus 
aplicativos de negócios com o login único e eleve a experiência do funcionário. 

Disponível para 
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Gold 

Platinum 

Titanium 

Gerenciamento e segurança de API 
Solicitar um orçamento 
Gerencie APIs e proteja-as usando políticas de API pré-criadas e personalizadas. 

Disponível para 

Gerenciamento de experiência de API 
Solicitar um orçamento 
Crie e cultive uma comunidade de desenvolvedores e parceiros para promover 
a adoção de produtos de API. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Conectores Premium 
Solicitar um orçamento 
Integre com SAP, Oracle EBS e muito mais usando conectores premium pré-construídos. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Aplicativos implantados e gerenciados na União Europeia 
Solicitar um orçamento 
Hospede todas as suas integrações e recursos de API na União Europeia. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Implantação do Government Cloud 
Solicitar um orçamento 
Criar e implantar APIs e integrações em um ambiente de nuvem compatível com FedRAMP. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Geração de tokens de dados 
Solicitar um orçamento 
Proteja dados confidenciais em trânsito com criptografia que preserva o formato e 
geração de tokens sem cofre. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Obtenha ferramentas avançadas, potência e personalizações para conectar 
qualquer aplicativo, dados ou dispositivo, na nuvem ou no local. 

 

 

 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Sistema de mensagens em nuvem de nível empresarial 
Solicitar um orçamento 
Execute cenários avançados de mensagens assíncronas entre aplicativos. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

 

 
 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

Gold 

Platinum 

Titanium 

Segurança Edge 
Solicitar um orçamento 
Crie várias camadas de defesa com gateways de perímetro orientados por políticas. 

Disponível para 
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Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Shield 
30% do gasto líquido 
Criptografia em REPOUSO e análise de monitoramento de eventos. 

Disponível para 

Revenue Intelligence 
US$200 usuário/mês 
Obtenha análises específicas e insights orientados por IA incorporados ao fluxo de trabalho. 

Enterprise 

Unlimited 

Sales Cloud Einstein 
US$ 50 usuário/mês* 
Descubra tendências e percepções com análise avançada de vendas. 

Enterprise 

Unlimited 

Service Cloud Einstein 
US$ 50 usuário/mês* 
Crie gerentes mais inteligentes, agentes mais produtivos e clientes mais satisfeitos com a 
análise de serviços. 

Enterprise 

Unlimited 

Análises de marketing B2B 
Incluído em: Envolvimento da conta de Marketing Cloud Plus, Advanced e Premium. 
Maximize os esforços de marketing e vendas com análises avançadas de marketing. 

Enterprise 

Unlimited 

Análise de CRM para Experience Cloud 
US$ 25/membro/mês* ou US$ 10/login/mês* 
Compartilhe análises personalizadas com seus aplicativos externos, parceiros e 
comunidades, fornecendo-lhes as percepções necessárias para impulsionar seus negócios. 

Enterprise 

Unlimited 

Encontre ferramentas de análise personalizadas para cada parte da sua empresa – ou 
torne sua análise atual mais inteligente e preditiva. 

 

 

Aplicativos CRM Analytics 

 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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CRM Analytics para Financial Services Cloud 
US$ 150 usuário/mês* 
Obtenha insights com inteligência artificial com uma plataforma de 
inteligência completa para patrimônio, serviços bancários e seguros. 

Enterprise 

Unlimited 

CRM Analytics para Health Cloud 
US$ 150 usuário/mês* 
Obtenha insights com inteligência artificial com uma plataforma de 
inteligência completa para provedores, pagadores e dispositivos médicos. 

Enterprise 

Unlimited 

CRM Analytics para Consumer Goods Cloud 
US$ 150 usuário/mês* 
Monitore o estoque, o desempenho da loja e a saúde da sua empresa no geral. 

Enterprise 

Unlimited 

CRM Analytics para Manufacturing Cloud 
US$ 150 usuário/mês* 
Aumente a receita e a satisfação do cliente com a entrega no prazo, 
viabilizada por análises inteligentes. 

Enterprise 

Unlimited 

CRM Analytics para gerenciamento de ciclo de vida do cliente 
US$ 150 usuário/mês* 
Mergulhe nos dados de desempenho e resposta do seu pacote de respostas do 
Salesforce Surveys. 

Enterprise 

Unlimited 

Enterprise  

Unlimited 

Performance 

Análise de CRM para Net Zero Cloud 
US$ 150 usuário/mês* 
Fique mais rápido e pronto com insights baseados em IA e visualização 
avançada de dados em painéis prontos para executivos. 

Disponível para 

 

Aplicativos CRM Analytics 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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CRM Analytics para operações de receita 
US$ 150 usuário/mês* 
Aumente a precisão das previsões e crie um pipeline mais forte com 
uma plataforma de IA completa. 

Enterprise 

Unlimited 

CRM Analytics para Communications Cloud 
US$ 150 usuário/mês* 
Descubra insights específicos de comunicação sobre negociação, 
vendas e serviços. 

Enterprise 

Unlimited 

CRM Analytics para Energy & Utilities Cloud 
US$ 150 usuário/mês* 
Obtenha insights com inteligência artificial com uma plataforma de 
inteligência completa para energia e serviços públicos. 

Enterprise 

Unlimited 

CRM Analytics para o setor público 
US$ 150 usuário/mês* 
Obtenha insights com inteligência artificial com uma plataforma de 
inteligência completa para o setor público. 

Enterprise 

Unlimited 

Einstein Discovery em Tableau 
US$ 25 usuário/mês** 
Traga previsões e recomendações confiáveis para todos os usuários 
Tableau em sua organização. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

Outros complementos Tableau 

"*Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

** Licença do complemento para Tableau, também necessária a licença qualificada do CRM Analytics" 

Enterprise 

Unlimited 

CRM Analytics para gerenciamento de fidelidade 
US$ 150 usuário/mês* 
Aumente o desempenho do programa de fidelidade e aumente o 
engajamento dos membros com insights de IA. 

Disponível para 
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Enterprise 

Unlimited 

Engajamento digital 
US$ 75 usuário/mês* 
Alcance clientes em todos os canais digitais. 

Disponível para 

Einstein Bots 
US$ 50/100 conversas/mês* 
Forneça aos clientes bots inteligentes de autoatendimento. Requer UE 
de serviço ou engajamento digital. 

Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
US$ 5/membro ou funcionário/mês* ou US$ 2/login/mês* 
Transforme qualquer experiência do Lightning em um aplicativo móvel da marca, 
sem necessidade de código. 

Enterprise 

Unlimited 

Experience Analytics 
US$ 25/membro/mês* ou US$ 10/login/mês* 
Dê aos parceiros o poder da análise baseada em IA em suas comunidades. 

Enterprise 

Unlimited 

Expansão da plataforma Lightning 
Solicitar um orçamento 
Integre mais dados, aplicativos e armazenamento em todas as experiências. 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Maps para Experience 
US$ 25/membro/mês e US$ 10/login/mês 
Estenda a inteligência de localização a clientes, parceiros e funcionários. 

Enterprise 

Unlimited 

Ofereça rapidamente experiências digitais conectadas e com CRM 
para seus clientes, parceiros e funcionários. 

Autoatendimento 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Enterprise 

Unlimited 

CPQ para Partner Experience 
US$ 25/membro/mês* ou US$ 10/login/mês* 
Acelere as vendas do seu canal e facilite a venda de seus produtos e 
serviços pelos parceiros. Requer a compra do CPQ. 

Disponível para 

Distributed Marketing para Partners 
US$ 15/membro/mês* ou US$6/login/mês* 
Capacite os parceiros para criar demanda e oferecer experiências 
consistentes para os clientes em todo o seu canal. 

Enterprise 

Unlimited 

Experience Analytics 
US$ 25/membro/mês* ou US$ 10/login/mês* 
Compartilhe painéis de análise com parceiros alimentados por IA, fornecendo  
ao seu canal a percepção necessária para impulsionar os negócios. 

Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
US$ 5/membro ou funcionário/mês* ou US$ 2/login/mês* 
Transforme qualquer experiência digital em um aplicativo móvel de marca, 
sem necessidade de código. 

Enterprise 

Unlimited 

Expansão da plataforma 
Solicitar um orçamento 
Integre mais dados, aplicativos e armazenamento em todas as experiências. 

Enterprise 

Unlimited 

 

PRM 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
US$ 5/membro ou funcionário/mês* ou US$ 2/login/mês* 
Transforme qualquer experiência digital em um aplicativo móvel de 
marca, sem necessidade de código. 

Disponível para 

Experience Analytics 
US$ 25/membro/mês* ou US$ 10/login/mês* 
Compartilhe painéis de análise com parceiros alimentados por IA, fornecendo 
ao seu canal a percepção necessária para impulsionar os negócios. 

Enterprise 

Unlimited 

Distributed Marketing para Partners 
US$ 15/membro/mês* ou US$6/login/mês* 
Capacite os parceiros para criar demanda e oferecer experiências consistentes 
para os clientes em todo o seu canal. 

Enterprise 

Unlimited 

 

Apps externos 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Disponível para 

Impulsione as vendas, ofereça um atendimento ao cliente de excelência e mantenha 
as equipes alinhadas para o sucesso. Crie, edite, discuta e organize os processos de 
trabalho, tudo em um único lugar. 

 
 
 

Quip Shield 
30% dos gastos líquidos com Quip 
O pacote abrangente de complementos de segurança inclui Gerenciamento de  
chaves corporativas, Governança, Monitoramento de eventos e Verificação antivírus. 

 
 

Criptografia avançada Quip 
20% dos gastos líquidos com Quip 
Crie, gerencie e controle suas próprias chaves de criptografia. 

 

 
Governança Quip 
10% dos gastos líquidos com Quip 
Gerencie e gere relatórios sobre políticas de retenção de dados personalizadas  
e retenções de dados para todos os dados do Quip. 

 

 
Monitoramento de eventos Quip 
10% dos gastos líquidos com Quip 
Monitore dados críticos de negócios por meio de registros de eventos auditáveis  
em tempo real. 

 
 

Verificação antivírus Quip 
10% dos gastos líquidos com Quip 
Controle o acesso aos seus dados corporativos, monitore a atividade suspeita dos 
funcionários e proteja ativamente contra ataques de malware e ransomware. 

 

Quip Plus 

Quip Advanced 
 
 
 
 

Quip Plus 

Quip Advanced 
 
 

 
Quip Plus 

Quip Advanced 
 
 
 
 

Quip Plus 

Quip Advanced 
 
 

 
Quip Plus 

Quip Advanced 

 
* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 
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Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Automação de processos digitais 
US$ 75/usuário/mês 
Crie experiências digitais para conectar o escritórios principais, intermediários e  
de apoio com soluções de automação de processos completas e sem código. 

Disponível para 

OmniStudio - chamadas adicionais (2M) 
US$ 10.000 por unidade por mês (US$ 120.000/ano) (uma SKU = uma unidade) 
Dimensione a automação do processo com chamadas adicionais. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Financial Services Analytics 
US$ 150 usuário/mês* 
Obtenha análises pré-criadas e personalizáveis baseadas em IA específicas para  
serviços financeiros. 

Enterprise 

Unlimited 

Comunidade de clientes para serviços financeiros 
US$ 10/membro/mês ou US$ 4/login/mês 
Lance sites e portais simples voltados para o cliente que usam modelos,  
componentes, fluxos e modelos de dados do setor. 

Enterprise 

Unlimited 

Customer Community Plus para Financial Services 
US$ 35/membro/mês ou US$ 15/login/mês 
Crie sites e portais robustos voltados para o cliente com acesso completo ao 
compartilhamento e à geração de relatórios de dados. 

Enterprise 

Unlimited 

Aplicativos externos para serviços financeiros 
US$ 75/membro/mês ou US$ 30/login/mês 
Crie sites e portais voltados para parceiros com todos os recursos que usam  
modelos, componentes, fluxos e modelos de dados de vendas e do setor. 

Enterprise 

Unlimited 

Descubra ou crie soluções personalizadas para atender às necessidades do 
seu setor, como assistência médica, serviços financeiros e muito mais. 

Financial Services Cloud 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 
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Insights de relacionamento Einstein 
US$ 50/usuário/mês para Starter ou US$ 150/usuário/mês para Growth 
Automatize a descoberta de relacionamentos e visualize as principais redes  
com o Einstein Relationship Insights. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 

Planejador do Salesforce 
US$ 25 usuário/mês* ou US$ 15 ativo/mês* 
Agende os compromissos do cliente com o especialista certo, no momento e local certos. 

Enterprise 

Unlimited 

Shield 
30% do gasto líquido 
Atenda às normas de conformidade e do setor protegendo, monitorando  
e retendo dados críticos do Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Engajamento digital 
US$ 75 usuário/mês* 
Alcance clientes em todos os canais digitais. 

Enterprise 

Unlimited 

Einstein Bots 
US$ 50/100 conversas/mês* 
Ofereça aos clientes bots inteligentes de autoatendimento que ajudam a fazer 
notificações de viagem e a relatar cartões de crédito perdidos. Requer UE de serviço ou 
engajamento digital. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Leitor de formulário inteligente com Amazon Textract 
US$ 65 para pacote de 1.000 páginas 
Aumente a eficiência extraindo dados de formulários automaticamente para  
o Financial Services Cloud. 

Disponível para 
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Gerenciamento de feedback do Salesforce — Starter 
US$ 12.000/org/mês 
Melhore as experiências do cliente com feedback unificado. 

Enterprise 

Unlimited 

Análise do ciclo de vida do cliente 
US$ 150/usuário/mês* 
Desenvolvido pelo CRM Analytics, aprofunde-se nos dados de desempenho e 
resposta da pesquisa. Requer o pacote de respostas do Salesforce Surveys. 

Enterprise 

Unlimited 

Pacote de respostas do Salesforce Surveys 
US$ 300 por 1.000 respostas 
Continue reunindo feedback em todos os pontos de contato significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Field Service 
A partir de US$ 50 usuário/mês* 
Capacite os provedores de atendimento em campo com gerenciamento móvel de 
pacientes e otimize o agendamento da força de trabalho. 

Enterprise 

Unlimited 

Planejador do Salesforce 
US$ 25/usuário/mês* ou US$ 15/ativo/mês* 
Simplifique a programação de seus pacientes, membros e funcionários para melhorar a 
produtividade da equipe e o engajamento do cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

Health Cloud 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Growth 
US$ 42.000/org/mês 
Automatize e analise o feedback em cada etapa da jornada do cliente. 

Disponível para 
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Healthcare Analytics 
US$ 150 usuário/mês* 
Obtenha insights com inteligência artificial com uma plataforma de 
inteligência completa para provedores, pagadores e dispositivos médicos. 

Enterprise 

Unlimited 

Leitor de formulário inteligente com Amazon Textract 
US$ 65 por 1.000 páginas 
Automatize a entrada manual de dados extraindo texto de documentos  
enviados por fax e mapeando esses dados para registros do Salesforce. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de rede de provedores 
US$ 100 usuário/mês 
Diminua o tempo de integração do provedor e aumente a eficiência operacional. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de distribuição 
US$ 100 usuário/mês 
Diminua o tempo de integração dos parceiros de canal enquanto aumenta a  
eficiência operacional. 

Enterprise 

Unlimited 

Administração de benefícios e Vendas – individual, 
familiar e Medicare 
US$ 125 usuário/mês 
Unifique a administração dos benefícios de saúde do orçamento à renovação  
para membros individuais, familiares ou Medicare. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
US$ 5/membro ou funcionário/mês* ou US$ 2/login/mês* 
Juntamente com o modelo de aplicativo Health Cloud, crie uma comunidade de 
pacientes segura com um aplicativo móvel da marca para iOS ou Android. 

Disponível para 
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Aplicativos externos para Health Cloud 
US$ 75/membro/mês ou US$ 30/login/mês 
Trabalhe com parceiros em casos de uso de compartilhamento avançado, casos  
de uso B2B, oportunidades, orçamentos e muito mais. 

OmniStudio - chamadas adicionais (2M) 
US$ 10.000 por unidade por mês (US$ 120.000/ano) (uma SKU = uma unidade) 
Dimensione a automação do processo com chamadas adicionais. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 
 

Insights de relacionamento Einstein 
US$ 50/usuário/mês para Starter ou US$ 150/usuário/mês para Growth 
Automatize a descoberta de relacionamentos e visualize as principais redes com  
o Einstein Relationship Insights. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 
 

Experience Cloud para Health Cloud 
US$ 10/membro/mês e US$ 4/login/mês 
Lance sites simples voltados para o paciente que usam modelos, componentes,  
fluxos e modelos de dados do setor. 

Enterprise 

Unlimited 

 
Experience Cloud Plus para Health Cloud 
US$ 35/membro/mês ou US$ 15/login/mês 
Crie sites e portais robustos voltados para o paciente com acesso completo ao  
compartilhamento e à geração de relatórios de dados. 

 

 
 

 

 

Experience Cloud para Health Cloud 

 

Enterprise 

Unlimited 

Administração de benefícios e vendas - Grupos 
US$ 175 usuário/mês 
Otimize as experiências do cliente e impulsione o engajamento dos membros. 

Disponível para 



Setores 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente.  
Todos os preços em US$." 
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Community Cloud para Manufacturing 
US$ 50/usuário/mês 
Estenda o Salesforce ao seu ecossistema de clientes e parceiros com 
comunidades pré-criadas sob medida para o setor de fabricação. 

Enterprise 

Unlimited 

Manufacturing Analytics 
A partir de US$ 150/usuário/mês (cobrado anualmente) 
Coloque em prática insights de negócios e traga inteligência e insights 
baseados em IA para as operações diárias. 

Enterprise 

Unlimited 

MuleSoft Anypoint Platform 
Solicitar um orçamento 
Sincronize seus escritórios principal e de apoio para impulsionar o desempenho 
previsível dos negócios. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Growth 
US$ 42.000/org/mês 
Automatize e analise o feedback em cada etapa da jornada do cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

Manufacturing Cloud 

 

 

 

Enterprise 

Unlimited 

Mobile Publisher para Experience Cloud 
US$ 5/membro ou funcionário/mês* ou US$ 2/login/mês* 
Juntamente com o modelo de aplicativo Health Cloud, crie uma comunidade de 
pacientes segura com um aplicativo móvel da marca para iOS ou Android. 

Disponível para 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Starter 
US$ 12.000/org/mês 
Melhore as experiências do cliente com feedback unificado. 

Enterprise 

Unlimited 



Setores 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 
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Planejamento de território 
US$ 75 usuário/mês* 
Impulsione o crescimento da receita com um mecanismo de otimização avançado 
que equilibra territórios e tira o planejamento do Excel. 

Enterprise 

Unlimited 

Pacote de respostas do Salesforce Surveys 
US$ 300 por 1.000 respostas 
Continue reunindo feedback em todos os pontos de contato significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

OmniStudio - chamadas adicionais (2M) 
US$ 10.000 por unidade por mês (US$ 120.000/ano) (uma SKU = uma unidade) 
Dimensione a automação do processo com chamadas adicionais. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 
 

Insights de relacionamento Einstein 
US$ 50/usuário/mês para Starter ou US$ 150/usuário/mês para Growth 
Automatize a descoberta de relacionamentos e visualize as principais redes com o 
Einstein Relationship Insights. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 
 

Planejador do Salesforce 
US$ 25 usuário/mês* ou US$ 15 ativo/mês 
Gerencie compromissos virtuais ou presenciais de qualquer lugar. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

Bens de consumo 

Enterprise 

Unlimited 

Análise do ciclo de vida do cliente 
US$ 150/usuário/mês 
Desenvolvido pelo CRM Analytics, aprofunde-se nos dados de desempenho e 
resposta da pesquisa. Requer o pacote de respostas do Salesforce Surveys. 

Disponível para 



Setores 

40 

 

 

Imagens de conformidade com planograma 
A partir de US$ 4.000 por 1 milhão de previsões Adicione previsões adicionais. 

Enterprise 

Unlimited 

Engajamento digital 
A partir de US$ 75 
Faça a manutenção de seus representantes de campo em tempo real. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Growth 
US$ 42.000/org/mês 
Automatize e analise o feedback em cada etapa da jornada do cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Starter 
US$ 12.000/org/mês 
Melhore as experiências do cliente com feedback unificado. 

Enterprise 

Unlimited 

Análise do ciclo de vida do cliente 
US$ 150/usuário/mês 
Desenvolvido pelo CRM Analytics, aprofunde-se nos dados de desempenho e 
resposta da pesquisa. Requer o pacote de respostas do Salesforce Surveys. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Objetos personalizados adicionais 
US$ 75 usuário/mês* 
Crie aplicativos adicionais em objetos personalizados para obter maior eficiência nos 
negócios. Dá a cada usuário licenciado acesso a até 2.000 objetos personalizados. 

Disponível para 
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Pacote de respostas do Salesforce Surveys 
US$ 300 por 1.000 respostas 
Continue reunindo feedback em todos os pontos de contato significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Key Account Management 
US$ 50/usuário/mês 
Gerencie parceiros e otimize a receita em uma única plataforma. 

Enterprise 

Unlimited 

Loyalty Management 
US$ 30,000/org/mês 
Incentive parceiros de canal e distribuidores com um programa de fidelidade B2B. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de descontos 
US$ 20.000/org/mês 
Dimensione programas de incentivo e promova parcerias com o gerenciamento de 
descontos. 

Enterprise 

Unlimited 

Experience Cloud para Consumer Goods 
US$ 10/usuário/mês 
Ofereça uma experiência de comércio digital para seus parceiros de canal. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Consumer Goods Analytics 
US$ 150/usuário/mês 
Obtenha insights de análises específicas de bens de consumo pré-criadas e  
personalizáveis e inteligência de negócios aumentada por IA. O Customer  
Lifecycle Analytics está incluído neste complemento. 

Disponível para 
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Net Zero Analytics 
US$ 150/usuário/mês 
Fique mais rápido e pronto com insights baseados em IA e visualização avançada de 
dados em painéis prontos para executivos. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 
 

Gerenciamento de Engajamento Externo 
US$ 60.000/org/ano 
Obtenha acesso ao modelo de dados do fornecedor e suporte para 50 registros de 
engajamento externos. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 
 

Usuário do Net Zero Cloud (500 usuários) 
US$ 60.000/org/ano 
Obtenha mais 500 licenças de conjunto de permissões para as SKUs de starter e growth 
do Net Zero Cloud. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 
 

Communications Cloud — pacote BSS B2C 
US$ 4 milhões/org/ano 
Defina produtos B2C, capture pedidos e organize a execução. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 

Net Zero Cloud 

 

 

Salesforce Communications Cloud 

 
 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Communications Cloud – pacote BSS B2B 
US$ 4 milhões/org/ano 
Defina produtos B2B, capture cotações e pedidos e organize a execução. 

Enterprise 

Unlimited 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 
 

Insights de relacionamento Einstein 
US$ 50/usuário/mês para Starter ou US$ 150/usuário/mês para Growth 
Automatize a descoberta de relacionamentos e visualize as principais redes com o 
Einstein Relationship Insights. 

Disponível para 
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Customer Community Plus para Communications Cloud 
US$ 100/membro/mês; US$ 40/login/mês 
Execute operações de MACD, revise orçamentos, navegue e faça pedidos com 
comunidades B2B2C da marca. 

Enterprise 

Unlimited 

Partner Community para Communications Cloud 
US$ 150/membro/mês; US$ 60/login/mês 
Permita que os parceiros tratem casos de serviço, coordenem o atendimento e calibrem 
o uso com uma comunidade de marca. 

Enterprise 

Unlimited 

Communications Analytics 
US$ 150 usuário/mês 
Descubra insights específicos de comunicação sobre negociação, vendas e serviços. 

Enterprise 

Unlimited 

Contract Lifecycle Management para Communications Cloud 
US$ 75 usuário/mês 
Automatize os ciclos de vida em esboços, negociações, execução, ativação e renovação. 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway 
US$ 1,5 milhão org/ano 
Gerencie volumes de alto pedido por períodos de pico com APIs e cache escalável. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Customer Community para Communications Cloud 
US$ 10/membro/mês; US$ 4/login/mês 
Permita que os clientes B2C e B2B realizem autoatendimento com uma comunidade 
digital de marca. 

Disponível para 
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Digital Commerce Gateway – Cache adicional 
US$ 90.000/10 GB de cache/ano 
Aumente a tolerância de cache para respostas de endpoint para reduzir o volume de 
chamadas e melhorar a latência da API. 

Enterprise 

Unlimited 

Pedidos adicionais - pacote BSS B2B (1.000 pedidos) 
US$ 12.000 /1.000 pedidos ao ano Pedidos adicionais para o 
pacote BSS B2C. 

Enterprise 

Unlimited 

Pedidos adicionais - pacote BSS B2C (5.000 pedidos) 
US$ 12.000 /5.000 pedidos ao ano Pedidos adicionais para o 
pacote BSS B2C. 

Enterprise 

Unlimited 

Insights de relacionamento Einstein 
US$ 50/usuário/mês para Starter ou US$ 150/usuário/mês para Growth 
Automatize a descoberta de relacionamentos e visualize as principais redes com o 
Einstein Relationship Insights. 

Enterprise 

Unlimited 

Performance 
 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Growth 
US$ 42.000/org/mês 
Automatize e analise o feedback em cada etapa da jornada do cliente. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway — API 
US$ 24.000/10 milhões APIs/ano 
Aumente a permissão da API para volumes de chamadas mais altos feitos no Digital 
Commerce Gateway. 

Disponível para 
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Análise do ciclo de vida do cliente 
US$ 150/usuário/mês 
Desenvolvido pelo CRM Analytics, aprofunde-se nos dados de desempenho e 
resposta da pesquisa. Requer o pacote de respostas do Salesforce Surveys. 

Enterprise 

Unlimited 

Pacote de respostas do Salesforce Surveys 
US$ 300 por 1.000 respostas 
Continue reunindo feedback em todos os pontos de contato significativos. 

Enterprise 

Unlimited 

Planejador do Salesforce 
US$ 25 usuário/mês* ou US$ 15 ativo/mês 
Gerencie compromissos virtuais ou presenciais de qualquer lugar. 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Field Service Plus para Energy &  
Utilities Cloud 
US$ 250 usuário/mês 
Ofereça aos técnicos e despachadores ferramentas de serviço de campo 
versáteis com modelos de dados de energia e serviços públicos e integrações. 

Enterprise 

Unlimited 

Salesforce Field Service Contractor Plus para Energy & Utilities Cloud 
US$ 100 usuário/mês 
Dê aos prestadores de serviços e recursos de terceiros acesso a ordens de serviço, casos e 
contratos, com modelos de dados internos de energia e serviços públicos e integrações. 

 

 
 

 

 

 

Salesforce Energy & Utilities Cloud 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de feedback do Salesforce — Starter 
US$ 12.000/org/mês 
Melhore as experiências do cliente com feedback unificado. 

Disponível para 
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Customer Community Plus para Energy & Utilities Cloud 
US$ 35/membro/mês; US$ 15/login/mês 
Permita que os clientes B2C e B2B atendam e naveguem por produtos e serviços em 
uma comunidade digital de marca. 

Enterprise 

Unlimited 

Partner Community para Energy & Utilities Cloud 
US$ 50 /membro/mês; US$ 20 /login/mês 
Dê aos parceiros uma visão completa de serviços e produtos, preferências, uso, histórico 
de contas e até mesmo acesso a aplicativos específicos de vendas ou serviços. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento do ciclo de vida de contratos para Energy & 
Utilities Cloud 
US$ 75 usuário/mês 
Automatize os ciclos de vida em esboços, negociações, execução, ativação e renovação. 

Enterprise 

Unlimited 

Catálogo de produtos empresariais para Energy & Utilities Cloud 
US$ 75 usuário/mês 
Crie, inicie e atualize rapidamente produtos, pacotes e serviços a partir de 
componentes reutilizáveis. 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway 
US$ 1,5 milhão org/ano 
Gerencie volumes de alto pedido por períodos de pico com APIs e cache escalável. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Customer Community para Energy & Utilities Cloud 
US$ 10/membro/mês; US$ 4 /login/mês 
Permita que os clientes B2C e B2B realizem autoatendimento com uma comunidade 
digital de marca. 

Disponível para 

Gerenciamento do ciclo de vida de contratos para Energy & 
Utilities Cloud 
US$ 75 usuário/mês 
Automatize os ciclos de vida em esboços, negociações, execução, ativação e renovação. 
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Digital Commerce Gateway – Cache adicional 
US$ 90.000 /10 GB de cache/ano 
Aumente a tolerância de cache para respostas de endpoint para reduzir o volume 
de chamadas e melhorar a latência da API. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de pedidos B2B para Energy & Utilities Cloud 
US$ 12.000/1.000 pedidos B2B anualmente 
Automatize os processos de oferta e inscrição, reduza os custos de configuração e 
execução e acompanhe as ofertas dinâmicas. 1.000 pedidos B2B. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento de pedidos B2C para Energy & Utilities Cloud 
US$ 12.000/5.000 pedidos B2C anualmente 
Automatize os processos de oferta e inscrição, reduza os custos de configuração e 
execução e acompanhe as ofertas dinâmicas. 5.000 pedidos B2C. 

Enterprise 

Unlimited 

Media Cloud — Gerenciamento do ciclo de vida do assinante 
US$ 75/usuário/mês 
Lance e monetize rapidamente os serviços de assinatura B2C e B2B. 

Media 

Cloud 

Advanced 

Media Cloud — Gerenciamento de vendas de publicidade 
US$ 100/usuário/mês 
Maximize as vendas de anúncios com planejamento, execução e medição centralizados 
em uma plataforma convergente. 

Media 

Cloud 

Advanced 

 

 
 

 

 

 

Salesforce Media Cloud 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway - API 
US$ 24.000/10 milhões APIs/ano 
Aumente a permissão da API para volumes de chamadas mais altos feitos no Digital 
Commerce Gateway. 

Disponível para 
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Customer Community Plus para Media Cloud 
US$ 100/membro/mês; US$ 40/login/mês 
Permita que clientes B2C e B2B façam alterações na conta, revisem orçamentos e 
procurem e façam pedidos com uma comunidade de marca. 

Enterprise 

Unlimited 

Partner Community Plus para Media Cloud 
US$ 150/membro/mês; US$ 60/login/mês 
Permita que os parceiros tenham uma visão completa dos serviços ativos dos 
clientes e do histórico de interação. 

Enterprise 

Unlimited 

Gerenciamento do ciclo de vida do contrato para Media Cloud 
US$ 75 usuário/mês 
Acelere a criação de contratos, aprovações, marcação e assinaturas digitais. 

Enterprise 

Unlimited 

Catálogo de produtos empresariais 
US$ 75/usuário/mês 
Capture com flexibilidade os requisitos de produtos e preços e os lançamentos  
mais rápidos. 

Media 

Cloud 

Advanced 

Digital Commerce Gateway 
US$ 1,5 milhão org/ano 
Gerencie volumes de alto pedido por períodos de pico com APIs e cache escalável. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Customer Community para Media Cloud 
US$ 10/membro/mês; US$ 4/login/mês 
Permita que os clientes B2C e B2B realizem autoatendimento com uma  
comunidade digital de marca. 

Disponível para 
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Digital Commerce Gateway – Cache adicional 
US$ 90.000 /10 GB de cache/ano 
Aumente a tolerância de cache para respostas de endpoint para reduzir o volume de 
chamadas e melhorar a latência da API. 

Enterprise 

Unlimited 

Marketing Cloud Intelligence 
Licença Plus: US$ 360.000/ano, Media Transparency Center: 20% de licença Plus + 
linhas adicionais, usuário API: US$ 1.000 usuário/mês 
Automatize a análise de campanhas, o desempenho e o ritmo da receita. 

Media 

Cloud 

Advanced 

Gerenciamento de pedidos de setores – B2B 
US$ 12.000/1.000 pedidos B2B anualmente 
Obtenha atendimento de pedidos baseado em nuvem e orientado por catálogo para 
provedores de mídia B2B. 

Media 

Cloud 

Advanced 

Gerenciamento de pedidos de setores – B2C 
US$ 12.000/5.000 pedidos B2C anualmente 
Obtenha atendimento de pedidos baseado em nuvem e orientado por catálogo para 
provedores de mídia B2C. 

Subscriber 
Lifecycle 
Management 

Formulários de solicitação do setor público - Pessoa Física (1.000) 
A partir de US$ 5.000/1.000 unidades de solicitações individuais 
Ajude os cidadãos a encontrar, concluir e verificar o status de licenciamento e  
permissão on-line. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

Salesforce Public Sector Foundation 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Digital Commerce Gateway — API 
US$ 24.000/10 milhões APIs/ano 
Aumente a permissão da API para volumes de chamadas mais altos feitos no Digital 
Commerce Gateway. 

Disponível para 
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Grants Program Management 
A partir de US$ 50/usuário/mês** 
Simplifique os processos de gerenciamento de concessões desde a análise de aplicativos 
até a notificação de prêmios. 

Enterprise 

Unlimited 

Employee Experience para o setor público 
A partir de US$ 15/usuário/mês** 
Capacite os funcionários a se concentrarem em sua missão. 

Enterprise 

Unlimited 

Customer Community para o setor público 
US$ 10/usuário/mês ou US$ 4/login/mês** Forneça uma "porta de 
entrada digital" para os constituintes. 

Enterprise 

Unlimited 

Customer Community Plus para o setor público 
US$ 35/usuário/mês ou US$ 15/login/mês** Forneça uma "porta 
de entrada digital" para os constituintes. 

Enterprise 

Unlimited 

Engajamento digital 
US$ 75 usuário/mês* 
Alcance clientes em todos os canais digitais. 

Enterprise 

Unlimited 

 

 
 

 

 

 

 

"*Custo total cobrado anualmente. 
**Produtos por usuário exigem um contrato anual e são cobrados anualmente. 
Todos os preços em US$." 

Enterprise 

Unlimited 

Formulários de solicitação do setor público - Empresas (1.000) 
A partir de US$ 10.000/1.000 unidades de solicitações de empresa 
Ajude os cidadãos a encontrar, concluir e verificar o status de licenciamento e permissão 
on-line. 

Disponível para 



Sucesso 
 

 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Plano Premier Success 
30% do preço líquido 
Obtenha ajuda especializada adicional, orientação para adoção, coaching e suporte ao vivo. 

Disponível para 

Plano Signature Success 
Preço personalizado 
Adicione gerenciamento proativo de contas e incidentes, prontidão de eventos e muito mais. 

Professional 

Enterprise 

Unlimited 

Continue seu plano de sucesso atual com orientação e suporte adicionais para sua 
solução Salesforce personalizada. 

 

 

* Custo total cobrado anualmente.  
Todos os preços em dólares americanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 
San Francisco, CA 94105 
United States 

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