
Integrações Customizadas



O que são Integrações Customizadas?

As Integrações Customizadas são uma nova maneira de integrar o Pipefy a 
seu software favorito e de criar fluxos de trabalho ainda mais eficientes.

Pipefy Integrações Customizadas

 Garantir que a troca de informações entre pessoas e 

ferramentas seja automática e à prova de erros;


 Livrar-se da necessidade de controle paralelo em 

planilhas e outras ferramentas;


 Visualizar e controlar toda a operação em um único local.

>

>

>

Ao integrar o Pipefy a outros sistemas, você irá:



Pipefy Integrações Customizadas

API

Integrações NativasIntegrações Customizadas

Integrações

Anteriormente, integrações com um alto grau de complexidade 
eram possíveis apenas via API, enquanto integrações mais 
simples podiam ser feitas via Zapier, Integromat ou de forma 
nativa por meio de uma lista limitada de aplicativos (como 
Slack, GitHub, BitBucket, Appear.in e Google Hangouts).

Esse novo tipo de integração facilita a conexão de sistemas e 
outras ferramentas específicas da sua operação com um alto 
nível de personalização, sem a necessidade de gastar 
recursos internos de desenvolvimento ou contratar alguém 
para fazer isso por você. 

Qual a diferença entre as Integrações 
Customizadas e as já oferecidas pelo 
Pipefy?



Pipefy Integrações Customizadas

• Opções limitadas


 

• Gratuito


• Qualquer um pode 

configurar


 

Integrações Nativas

• Desenvolvimento 

necessário


• Tempo de implantação


• Custo


 

• Altamente customizável  


• Opções ilimitadas


 

API

ContrasPrósTipo de Integração

• Aplicativos limitados


• Ações limitadas


• Gatilhos limitados


 

• Gratuito 


• Qualquer um pode 

configurar

• Cobrado separadamente



 

• Altamente 
personalizável


• Opções ilimitadas


• Nós cuidamos do 
trabalho pesado



 

Integrações Customizadas

Veja as principais diferenças entre cada tipo 
de integração na tabela a seguir:

Prós e Contras



O poder de criar fluxos de trabalho simplificados, nos quais 
as informações fluem do começo ao fim sem falhas e de 
forma automática, além de poder controlar tudo em uma 
única interface. Inspire-se com alguns exemplos: 

O que eu ganho com isso?

Pipefy Integrações Customizadas

EntãoQuandoFerramenta

Crie um documento ou 
uma apresentação 

Um card é movido ou 
finalizado no Pipefy

Crie um evento no 
Google Calendar

Detalhes de uma reunião são 
preenchidos em um card

Envie mensagens diretas ou em um 
canal para seus stakeholders

Uma solicitação é recebida ou 
entregue por meio do Pipefy

Envie uma mensagem ao responsável 
pela aprovação e peça uma resposta 

por mensagem de texto

Um card chega na fase 
‘Aprovação’ em um Pipe

Mensagem 
de texto

Suba os documentos em 
uma pasta do Google Drive

Um card é criado com 
documentos em anexo

>Categoria  Colaboração



Conecte o Pipefy a seus sistemas contábeis e a outras 
ferramentas para construir uma operação mais automática, 
centralizada e à prova de erros. Aqui estão alguns exemplos do 
que você pode realizar com as Integrações Customizadas:

Integrações Customizadas para Financeiro

Pipefy Integrações Customizadas

EntãoQuandoFerramenta

Envie a OC ao fornecedorUma solicitação de compra é 
aprovada no Pipefy

Fature diretamente no ContaAzulUma nova venda é 
registrada no Pipefy

Envie um IDoc para o SAP ou realize 
uma comunicação via RFC

Um novo card é criado ou movido 
no Pipe de Contas a Pagar

Mova o respectivo card 
para ‘Feito’ no Pipefy

Uma Ordem de Pagamento é 
feita pelo Oracle

Envie os detalhes do 
pedido ao Netsuite

Um pedido de compra ou 
reembolso é aprovado no Pipefy

>Categoria  Financeiro



Deixe todo o agendamento de entrevistas, a atualização de banco 
de dados e a publicação de vagas com a gente. Conecte suas 
ferramentas e reserve tempo para criar e promover uma equipe de 
alto desempenho. Aqui estão algumas ideias de integração:

Integrações Customizadas para RH

Pipefy Integrações Customizadas

EntãoQuandoFerramenta

Os dados da jornada de cada 
profissional são registrados no SAP

Um novo card é criado ou movido 
no Pipe de Desenvolvimento de 

Colaboradores

Publique a vaga na página da 
empresa no LinkedIn

Uma nova posição é movida para a 
fase ‘Pronto para Publicar’

Envie a solicitação de 
assinatura para o novo 

contratado via DocuSign

O card de um novo 
colaborador é movido para a 
fase ‘Contratação’ no Pipe

As informações do colaborador são 
atualizadas no Sage

Uma mudança de área é 
aprovada no Pipefy

Crie o registro de um novo 
colaborador no Oracle

O card de um candidato é escolhido 
no Pipe de Recrutamento

>Categoria  Recursos Humanos



Integre o Pipefy aos aplicativos que você já ama e aprimore 
seus processos de onboarding e suporte. Pense no tempo que 
agora você terá para encantar os clientes ao automatizar ações 
como:

Integrações Customizadas para CS

Pipefy Integrações Customizadas

EntãoQuandoFerramenta

Um card é criado no Pipe de 
Customer Helpdesk

Um cliente faz uma reclamação 
por meio do Intercom

O registro da empresa é 
atualizado no Gainsight

Um novo cliente avalia o processo 
de onboarding no Pipefy

O processo de Onboarding é 
iniciado no Pipefy

O contrato de uma nova venda é 
assinado no DocuSign

Um card é criado no Pipe de 
Customer Support

Um novo ticket de suporte 
é aberto no Zendesk 

Um card é criado no Pipefy para dar 
início ao processo de onboarding

Um novo negócio é 
fechado no SalesForce

>Categoria  Customer Service



Obtenha uma operação de marketing automatizada e bem 
organizada conectando o Pipefy às ferramentas que você possui. 
Aqui estão algumas ideias de como as Integrações Customizadas 
podem facilitar sua vida:

Integrações Customizadas para Marketing

Pipefy Integrações Customizadas

EntãoQuandoFerramenta

No Pipe de ‘Experimentos’, o card é 
atualizado e movido para ‘Feito’

Um teste A/B de landing page é 
finalizado no RD Station

Um novo registro é feito 
no Google Analytics

O card de uma campanha é movido 
para ‘Ativar Campanha’ no Pipe

O novo post é publicado nas 
redes sociais da empresa

Imagem e copy são aprovados 
para um novo post

Um card é criado solicitando a 
revisão ou criação de um conteúdo

O desempenho de uma 
keyword é prejudicado

O respectivo card é movido no 
Pipe de Gerenciamento de 
Campanha de Marketing

Uma campanha de email é 
enviada pelo MailChimp

>Categoria  Marketing



Vamos criar processos 
infalíveis juntos?

Integrações Customizadas

Preencha este formulário explicando o tipo de integração você deseja criar, assim 

poderemos estimar quando, como e a viabilidade do projeto. Retornaremos o 

quanto antes com os próximos passos para criarmos uma operação à prova de 

erros juntos.


https://app.pipefy.com/public/form/WIb8ff63?creation=External&source=cs_mail
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