
Vamos falar sobre a sua 
jornada de retomada 
dos negócios?

Fale com o seu Executivo de Vendas da 
Capgemini ou envie um e-mail para

rafael.ruppel@capgemini.com e vamos 
começar a conversa.

Sabemos que reabrir o seu negócio será uma jornada. 
A Capgemini sabe como te ajudar nesse processo!

Conheça a solução Salesforce Work.com
O seu guia para reimaginar e reabrir os negócios. Rápido.

Tome decisões 
Orientado por dados

Retome a rotina
Trabalhando com segurança

Engaje seus Clientes
Com responsabilidade

Centro de Comando de Trabalho
Tenha informação confiável, em 
tempo real e acesso imediato

Gerenciamento de Resposta 
Emergencial (ERM)
Veja, gerencie e aja 
rapidamente em emergências

Rastreamento de Contatos
Gerencie o nível de contato e 
exposição para reduzir riscos

Planejamento & Gerenciamento 
de Mudanças
Reimagine e simplifique o acesso e a 
disposição das pessoas no escritório

Avaliação de Bem-Estar do 
Colaborador
Entenda e avalie o bem-estar e 
saúde dos funcionários

Rastreamento de Contatos
Gerencie o nível de contato e 
exposição para reduzir riscos

Resposta Rápida de Crise
Aja com agilidade em 
momentos de crise

Extensão com Parceiros
Integre Apps parceiros para 
suprir necessidades do negócio

1 2 3

Sales Cloud

Service Cloud

Salesforce Platform

Centro de Comando é um Add-
on para as seguintes nuvens

Aqui você encontra
As seguintes Nuvens

Salesforce Care

Aqui você encontra
As seguintes Nuvens

Sales Cloud

Service Cloud

Salesforce Care

mailto:rafael.ruppel@capgemini.com
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Conheça o nosso modelo de projeto FAST 
TRACK

Alinhamento dos 
objetivos estratégicos

Habilitação da 
nuvem*

GO LIVE!

Melhoria contínua

1 2

Marketing Cloud
4 Semanas

Sales Cloud
1 Semanas

Service Cloud
2 Semanas Commerce Cloud

4 Semanas 

B2B

Commerce Cloud
8 Semanas

B2C

*Os detalhes da habilitação padrão estão descritos na proposta de serviço. As habilitações rápidas discutidas na presente oferta
estão condicionadas em uma ativação essencialmente padrão, sem quaisquer integrações e/ou personalizações acopladas ao 
produto.

+98% 
Satisfação do cliente

+650 
Projetos entregues

Vamos falar de 
estratégias para 
agilizar o seu negócio?

Para mais informações, entre em 
contato com seu Executivo de Vendas 
da Capgemini ou envie um e-mail para

rafael.ruppel@capgemini.com

2019 EMEA Partner of the Year

2018 Global Mulesoft Partner of the Year

2018 Salesforce Cloud Solution Award, Einstein Analytics

2017 Global Delivery Partner of the Year

2016 Global Sales Partner of the Year

2015 Global Delivery Partner of the Year

Vamos falar de 
estratégias para 
agilizar o seu negócio?

15 Anos com a Salesforce

6.000 
Especialistas

1.700
Experts

+700
Arquitetos

Certificados

Prazo estimado da etapa 1 para cada uma das nuvens*

Por que a Capgemini?


