
 
 

  

 

Automatize a geração e a negociação dos 
acordos gerados diretamente do Salesforce®. 

Acelere seu processo de vendas com o DocuSign Negotiate for Salesforce 
Times de vendas sofrem quando documentos são 
gerados, negociados, e aprovados manualmente. 
Vendedores são menos produtivos. Acordos ficam 
com erros. Negócios demoram mais para fechar. 

O DocuSign Negotiate for Salesforce 
acelera a geração, negociação e aprovação 
de contratos personalizados do Salesforce. 
 
Com o Negotiate, executivos conseguem gerar 
acordos automaticamente com dados de clientes, 
produtos, e preço que vêm diretamente do 
Salesforce. Conseguem também adicionar ou 
remover dados baseado em regras de negócio 
utilizando dados da Salesforce, como por exemplo 
valor da oportunidade. Executivos podem usar o 
Negotiate para colaborar com revisores internos ou 
externos para negociação ou aprovação. Tudo é 
rastreado e centralizado, com controle de versão e 
uma trilha de auditoria de quem fez o que e 
quando. Tudo integrado ao Salesforce e DocuSign 
eSignature - o que significa que você pode 
automatizar a geração, negociação e assinatura do 
contrato e depois armazená-lo automaticamente no 
Salesforce. 
 
Com esse novo nível de automação, é 
possível aumentar a produtividade, reduzir 
os riscos para os negócios e acelerar o 
tempo até o fechamento.  
 
Casos de uso 
Termos de confiabilidade 

Orçamentos 

Propostas 

Contratos 

Acordos 

Faturas 

 

 
Recursos Principais 
 

Colaboração simplificada  
Colabore eficientemente nas aprovações internas, 
revisões externas e correção de acordos. 
 

Controle de versão 
Mantenha um registro central e com controle de 
versões das mudanças feitas em um contrato 
durante as negociações. 
 

Dados mesclados do Salesforce  
Elimine os erros de inserção, extraindo 
automaticamente dados de preços, produtos e 
clientes do Salesforce. 
 

Conteúdo condicional  
Inclua ou exclua seções de conteúdo baseado em 
regras de negócio, como por exemplo, valor da 
oportunidade ou localização de um cliente. 
 

Tabelas dinâmicas  
Gere uma cotação ou fatura que inclua tabelas 
devidamente formatadas. 
 

Histórico de documentos 
Automatize o rastreamento das atividades do 
documento para facilitar a auditoria. 
 

Fácil de administrar  
Gere impacto imediato no seu ciclo de vendas com 
uma fácil configuração. 
 
 



DocuSign Negotiate for Salesforce datasheet  

1 A assinatura eletrônica do DocuSign para Salesforce é vendida separadamente. Se você já tem esse recurso, pode conectá-lo ao DocuSign Negotiate for Salesforce. Caso 
ainda não o tenha, pode fazer o download dele pelo AppExchange para experimentar. 

Sobre a DocuSign 
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam,  
atuam em e gerenciam contratos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a DocuSign oferece a assinatura 
eletrônica: a melhor maneira do mundo de assinar eletronicamente em praticamente qualquer dispositivo,  
de praticamente qualquer lugar e a qualquer momento. Atualmente, mais de 500.000 clientes e centenas de  
milhões de usuários em mais de 180 países usam a DocuSign para realizar contratos da melhor forma possível.  

DocuSign, Inc.  
Rua Gomes de Carvalho, 1306  
São Paulo, SP  

docusign.com.br 

Para mais informações  
contato@docusign.com  
Ligue para +5511 3330-1000 

Experimente agora. 

1. Faça o download e instale o app DocuSign
Negotiate for Salesforce usando o Salesforce
AppExchange. Ative a versão gratuita de teste por
30 dias.

2. Conecte sua conta DocuSign e configure
modelos facilmente com orientações passo a
passo.

3. Com apenas alguns cliques, seu representante
de vendas consegue gerar um contrato, iniciar a
colaboração e enviar os documentos para
assinatura eletrônica usando o DocuSign para
Salesforce.1

Automatize e conecte o seu processo de 
acordos a todas as fases do ciclo de 
vendas. 

DocuSign Negotiate for Salesforce faz parte do 
DocuSign Agreement Cloud for Salesforce, a suíte 
de aplicações e integrações que automatizam tudo 
desde a preparação à assinatura, execução e 
gestão de contratos - tudo sem sair do Salesforce. 
DocuSign Negotiate for Salesforce funciona 
perfeitamente com DocuSign eSignature for 
Salesforce para que você consiga fechar negócios 
mais rápido e com menos erros em todas as fases 
do ciclo de vendas.  

Pronto para o próximo passo? 

Fale com um representante de vendas DocuSign 
para ver uma demo do Docusign Negotiate for 
Salesforce. 
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