
E S T U D O  D E  C A S O :

Como a Accenture gerencia 

2500 processos do mercado 

imobiliário no Pipefy

Benefícios

• Possui total transparência e controle de processos, 

que reduzem riscos operacionais.

• Estende os processos de fluxo de trabalho sem 

depender da área de TI para desenvolvimento ou 

implementação.

• Assegura acompanhamento de qualidade para cada 

processo de regulamentação com rastreamento 

avançado de acordo de nível de serviço.

A Solução

O Pipefy permite que o time do Rafael na Accenture 

crie processos customizáveis e escaláveis sem a ajuda 

do departamento de TI.

Encontrar a ferramenta certa para gerenciar e fazer o 

follow-up de processos complexos do mercado 

imobiliário.

O Desafio

“O principal diferencial do 

Pipefy é que você não 

depende da TI para 

desenvolver ou implementar 

o que você precisa”

Rafael Malvão, 

Coordenador
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Saiba como a Accenture melhora o controle de processo sem TI ou programação, aumenta a produtividade e 

assegura interações com o cliente usando o Pipefy. 

Como a Accenture gerencia 2500 processos do 

mercado imobiliário no Pipefy

Como parte dos serviços de terceirização da empresa, a Accenture oferece regulamentação de propriedade 

imobiliária. Esse processo pode demorar de oito meses a oito anos para ser concluído. Hoje em dia, a empresa lida 

com aproximadamente 2500 processos de propriedade imobiliárias únicos, com seis empreiteiros diferentes. 

De acordo com Rafael Malvão, Coordenador na Accenture, o gerenciamento desses processos estava organizado 

em "uma planilha com mais 2000 linhas e 150 colunas". 

As informações eram constantemente alteradas, perdidas, ou "só ficavam disponíveis para um usuário. (Nosso time) 

não tinha controle, e precisava torcer para que a pessoa que recebesse a informação a passasse de maneira efetiva, 

para que pudéssemos dar continuidade ao processo". 

A Accenture, empresa que faz parte da Fortune Global 500, é uma das maiores empresas de consultoria do mundo. 

Atualmente, atende clientes em mais de 120 países e já apareceu 14 vezes consecutivas na lista das empresas mais 

admiradas do mundo da Fortune. 

Rafael e seu time estavam à procura de um software ou ferramenta de gerenciamento que pudesse controlar esses 

complexos processos imobiliários e reduzir os riscos operacionais.
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"No momento em que fomos apresentados ao Pipefy, ficou claro como seria fácil customizar 

cada etapa da maneira que precisávamos. Essa característica foi crítica e essencial para que 

escolhêssemos essa ferramenta". 

Dominando processos complexos com uma plataforma escalável

Usando o Pipefy, o time do Rafael está apto a criar, controlar e customizar processos complexos. "Hoje nós 

temos uma organização com mais de 28 pipes. Regulamentação de propriedade imobiliária é um processo 

muito complexo, principalmente porque precisa levar em consideração as leis municipais e estaduais 

vigentes", afirma Rafael. 
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No IT involvement is needed because the user is the programmer. Users can easily create and run processes 

on Pipefy’s intuitive platform, no matter how complex. Pipefy’s no-code platform is what enabled Rafael to 

build several unique processes in a timely manner and without relying on IT.

Para Rafael, fica claro que a personalização fácil do Pipefy  é o que torna a ferramenta viável para as 

necessidades complexas de gerenciamento de processos da Accenture. "A ferramenta é auto explicativa. Uma 

vez que você começa a usá-la, entende como funciona", afirma ele.

Quando você tem uma plataforma online que é capaz de gerenciar esse tipo de processo 

complexo, a informação torna-se facilmente acessível e o gerenciamento fica muito mais 

transparente. 

Rafael e seu time podem acessar essas informações com facilidade, reduzindo riscos operacionais e acabando 

de vez com dados imprecisos ou desatualizados. Os processos funcionam sem problemas, e os usuários e os 

clientes podem confiar nas informações que lhes são fornecidas.

Rafael afirma que o fato de o Pipefy contar com 

uma configuração "sem código", fácil de usar e 

personalizar são características que diferenciam a 

plataforma das outras soluções do mercado. 

Com apenas duas sessões de 2-3 horas, Rafael e 

seu time entenderam a metodologia do Pipefy e 

tornaram-se "aptos a desenvolver e criar os 28 

pipes na organização". 

Você é o "programador da ferramenta" e pode encontrar a informação que deseja sem realizar um 

pedido para a área de TI ou esperar um SLA de serviço. 

Construção de processos sem o envolvimento 

da área de TI

Com o Pipefy, a empresa pode criar fases para gerir as diversas regulamentações de propriedade imobiliária. 

O time responsável por essa tarefa consegue acompanhar e controlar esse processo complexo com muito 

mais eficiência e transparência do que com o método antigo que usava planilhas. 

Economia de tempo e aumento da produtividade com o acompanhamento de SLA

Acompanhamento e atualizações de status frequentes são partes essenciais do processo de regulamentação 

de propriedade imobiliária da Accenture.
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No IT involvement is needed because the user is 

Rafael diz que usando o Pipefy ele e seu time 

tiveram “um grande aumento de produtividade”. Os 

clientes não precisam mais ligar e pedir atualização 

de status. Eles podem facilmente acessar a 

plataforma e acompanhar essas informações. 

atualização. Com o Pipefy, a equipe conseguiu 

aumentar a produtividade geral, garantir 

acompanhamento de qualidade e economizar 

tempo em pedidos de atualização de status.

Embora os processos possam levar até oito anos para 

serem concluídos, Rafael e sua equipe asseguram 

que o acompanhamento de qualidade é feito por 

meio do tempo de resposta no Pipefy.

"Com o Pipefy, nós conseguimos medir e analisar a 

produtividade de cada time e permitir que os nossos 

clientes vejam por conta própria o status de cada 

regulamento de propriedade". 

Concluindo, agora o time de regulamentação de propriedade imobiliária da Accenture é capaz de criar e 

escalar os seus processos sem a ajuda da TI. Além disso, também pode diminuir os riscos operacionais com 

acesso a dados precisos e aumentar a produtividade geral. A equipe de Rafael pode fornecer follow-ups 

mais qualificados e seus clientes conseguem, sozinhos, visualizar os status. 

“Os processos da Accenture não são os mesmos em todos os casos, e cada um deles leva um período 

diferente. O tempo do protocolo inicial até a regulamentação da propriedade em si pode demorar de 

oito meses a oito anos. Nossa meta não é medir o período total decorrido, mas sim acompanhar o 

prazo de resposta e analisar quanto tempo uma atividade permaneceu ociosa." 


