
No mundo conectado de hoje, os clientes estão no comando. 
Capacitado pela tecnologia e munido de mais informações 
do que nunca, o cliente médio conclui até 70% da jornada 

de compra sem interagir diretamente com as equipes de vendas1. 
Além disso, quando os clientes interagem com os representantes, 
eles esperam uma experiência de vendas mais inteligente, que 
seja personalizada, instantânea e sempre ativa.

Diante das crescentes demandas dos clientes, as equipes de vendas 
devem superar esse desafio. Na verdade, 79% dos compradores 
empresariais afirmam que é essencial ou muito importante interagir 
com um vendedor que seja um consultor confiável2, em vez de 
apenas alguém que empurre produtos e serviços.

Os representantes devem entender e antecipar as necessidades 
e preferências dos seus clientes, como consultores pessoais. 
Mas eles não conseguirão se tornar vendedores consultores 
se passarem muito tempo filtrando os dados dos clientes, 
realizando tarefas manuais, como procurar leads e pesquisar 
contas, e ligando para números errados.

Temos boas notícias: o Sales Cloud facilita que as equipes de 
vendas se conectem com os clientes e ofereçam uma experiência 
perfeita e eficiente em cada etapa do processo de vendas, desde 
campanhas de desenvolvimento de leads até monitoramento 
intuitivo de negócios. O resultado: você interage mais cedo com os 
clientes e fecha mais negócios com mais velocidade.

A PLATAFORMA DE VENDAS NÚMERO 1 DO MUNDO
Como o Sales Cloud foi desenvolvido para atuar na nuvem, todas as informações dos seus clientes estão em um só lugar e disponíveis 
a qualquer momento, em qualquer dispositivo. A Salesforce foi pioneira no conceito de computação em nuvem em 1999, eliminando 
as despesas e o risco associados a software tradicional e servidores locais. Desde então, só registramos crescimento. O Sales Cloud 
elimina os custos ocultos e as implementações demoradas de software de Gerenciamento de relacionamento com os clientes (CRM) 
tradicionais. Hoje, é o aplicativo de vendas confiável para mais de 150.000 clientes em todo o mundo.

O Sales Cloud continua à frente da concorrência, adotando tecnologias que ajudam no sucesso do cliente, de dispositivos móveis e 
inteligência artificial até colaboração mais inteligente. E o melhor de tudo é que o Sales Cloud fica na plataforma segura e confiável da 
Salesforce para que você possa dimensionar com confiança e personalizar o sistema à sua empresa, não o contrário. 

POR QUE USAR O SALES CLOUD?
Venda de maneira mais rápida e inteligente com uma 
plataforma de vendas flexível, equipada com inteligência 
artificial (IA) e projetada para maximizar a produtividade  
e o sucesso dos representantes

Crie uma experiência de vendas de classe mundial com uma 
visão completa dos seus clientes e um processo unificado, 
da geração de leads até o recebimento de pagamentos

Você pode acessar quaisquer dados, desde desempenho das 
equipes e previsões de vendas até informações dos clientes, 
a qualquer hora e em qualquer dispositivo

Obtenha inovações e melhorias ininterruptas três vezes por 
ano por meio de atualizações automáticas gratuitas, tudo isso 
mantendo seus dados seguros

Aumente sua eficiência de venda com aplicativos pré-integrados 
no AppExchange, o maior mercado de apps empresariais

Aprenda a usar a plataforma de maneira fácil e divertida com 
o Trailhead, o único programa de aprendizado on-line gratuito 
oferecido por um sistema de CRM

"A Salesforce nos torna 
mais inteligentes. Isso 

significa ser melhores para 
nossos clientes."

Christian Stoppy, chefe de tecnologia da Merck

Sales Cloud

1: "The Digital Evolution in B2B Marketing", Gartner
2: "State of the Connected Customer", Salesforce Research, outubro de 2016
3: Média da métrica de vendas atingida. Pesquisa sobre a métrica de sucesso do cliente da Salesforce realizada entre 
maio de 2015 e maio de 2017 pela Confirmit Inc., um terceiro independente, com mais de 7.000 clientes selecionados 
aleatoriamente. Há variação na extensão das respostas às perguntas.
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Conquiste o complexo mundo de vendas da 
atualidade com o Sales Cloud. Tudo o que você 

precisa em apenas um local.

•  Gerenciamento de contatos: Tenha uma visão completa 
dos seus clientes, incluindo histórico de atividades, contatos 
importantes, comunicações de clientes, discussões internas 
relacionadas à conta e até mesmo insights de sites de mídias 
sociais populares.

•  Gerenciamento de oportunidades: Mantenha-se conectado 
a todos os detalhes de que você precisa – estágio, produtos, 
concorrência, cotações e muito mais – para fechar 
todas as vendas.

•  Dispositivos móveis: Venda de qualquer lugar com a Salesforce 
para iOS e Android. Registre chamadas, responda a leads 
importantes, trabalhe nas oportunidades ou consulte os 
painéis de onde estiver.

•  Gerenciamento de leads: Saiba onde investir seu orçamento 
de marketing. Acompanhe os leads do primeiro clique até 
o fechamento do negócio e, ao mesmo tempo, otimize 
continuamente suas campanhas em todos os canais.

•  Diretamente no console de vendas: Proporcione aos 
representantes uma experiência que se ajuste ao modo de 
trabalho deles com inteligência de vendas, informações 
detalhadas da empresa e vários leads em uma única tela. 

•  Insights de oportunidades e contas: O Einstein analisa 
seus dados de CRM para saber o que separa os negócios 
ganhos dos perdidos. Priorize os maiores vencedores e 
receba orientação sobre as próximas etapas necessárias para 
fechar negócios.

•  Automação de marketing: Alinhe o marketing e as vendas para 
estimular os melhores leads, mantê-los engajados e interagir 
com eles no momento certo, ao mesmo tempo em que 
mede  o ROI.

•  Gerenciamento de parceiros: Crie e fortaleça sua rede com 
a Comunidade de parceiros. Conecte-se diretamente com 
parceiros de canal em um local seguro e com identidade de 
marca para personalizar o recrutamento e a integração de 
parceiros e vendas.

•  Pontuação de leads do Einstein: Priorize os melhores leads. 
Com base nos seus negócios passados, o Einstein prioriza 
automaticamente os leads mais propensos a converter e a 
fechar negócios.

Potencialize seus negócios adicionando inteligência artificial 
com o Sales Cloud Einstein:

Crie uma máquina de leads ainda mais forte com 
ferramentas suplementares:

Feche mais negócios com informações 
em tempo real, em qualquer dispositivo.

Conquiste mais leads para 
ampliar seu pipeline.

"A Salesforce abriu 
oportunidades para 
nós que nem sabíamos 
que existiam."
 Chris Heimbuck, diretor de 
marketing da Zero Motorcycles



•  Fluxo de trabalho e aprovações: Crie e automatize rapidamente 
qualquer processo de negócios com uma simples interface 

"arrastar e soltar". Promova o sucesso com processos flexíveis 
de aprovações de descontos, despesas e outras informações 
das negociações.

•  Sincronização e compartilhamento de arquivos: Encontre 
rapidamente o que está procurando. Compartilhe, debata e 
publique com segurança os arquivos de que você precisa em 
tempo real. 

•  Relatórios e painéis: Tenha uma visão geral da sua empresa em 
tempo real. Obtenha informações com relatórios detalhados 
que podem ser criados e acessados por qualquer pessoa, em 
qualquer lugar. 

•  Previsões de vendas: Mantenha o controle dos seus negócios 
com previsões de equipe rápidas, fáceis e precisas. Use edição 
in-line, determine a visibilidade, obtenha suporte para diversas 
moedas e muito mais. 

•  Salesforce CPQ: Configure cotações com velocidade e 
precisão, automatize descontos e preços e entregue facilmente 
propostas de marca dentro do Sales Cloud.

•  Salesforce Inbox: Aplique todo o poder do CRM ao seu 
e-mail e à sua agenda. Registre automaticamente e-mails e 
eventos e fique à frente da concorrência com ferramentas de 
produtividade integradas.

•  Lightning Dialer: Ligue para prospects com apenas um clique, 
reduza a entrada de dados com o registro automático de 
chamadas e poupe tempo ao acessar todas as ferramentas 
necessárias em uma única tela.

•  Análise de vendas: Desbloqueie insights com painéis pré-
configurados e permita que todos na sua equipe de vendas 
obtenham as respostas de que precisam para fechar negócios 
de forma mais rápida e inteligente, tudo em um aplicativo 
nativo da Salesforce.

•  Lightning Data: Escolha uma fonte de dados que atenda às 
suas necessidades e integre-a perfeitamente ao AppExchange. 
Impulsione sua empresa com insights focados em dados, 
vendas mais produtivas e melhor segmentação.

Para obter maiores ganhos de produtividade, amplie seu CRM 
em todas as etapas, dos leads ao pagamento:

Leve seus recursos de análise a um novo patamar com a 
ajuda de dados ainda mais detalhados:

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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Aumente a produtividade para se 
concentrar nos seus clientes.

Tome decisões mais inteligentes 
transformando dados em insights.

"Não se trata apenas de um 
sistema de CRM. É uma 
plataforma onde podemos 
criar toda a funcionalidade 
de que precisamos."
Ariel Kelman, diretor executivo de marketing da Amazon 
Web Services


