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A Sensedia, em parceria com o IDG, realizou a 1ª Pesquisa sobre o Estado
das APIs no Brasil. O objetivo desse levantamento é apontar como está o
uso das APIs nas estratégias das maiores empresas do Brasil, a maturidade
em que se encontram e o impacto dessas práticas nos negócios digitais em
diferentes segmentos.

APIs e os objetivos da Pesquisa



Sobre a Sensedia

A Sensedia entrega a plataforma de API Management líder no Brasil, além de consultoria em Microservices, 
Governança e Design de Serviços e APIs, para garantir o sucesso da sua Arquitetura e de suas Estratégias 
Digitais.

A Sensedia é a primeira empresa brasileira no Gartner Full Lifecycle API-Management Magic Quadrant e no 
Forrester Wave API Management Solutions.

A Sensedia



Sobre o IDG NOW!

Site especializado em tecnologia, redes sociais, negócios e tendências na área digital. Os leitores do IDG Now! são pessoas que 
decidem e influenciam a compra e o uso da tecnologia digital e da Internet no ambiente pessoal e profissional.

Lançado em 1997, o IDG Now! foi uma das primeiras marcas do IDG de notícias on-line, ajudando a definir o estilo das 
reportagens na era da Internet. 

O IDG Now! entrega notícias em primeira mão e reportes especiais sobre a tecnologia e seu impacto no mundo atual. A marca 
ganhou confiança e autoridade entre os leitores da mídia tradicional bem como entre os nativos da Web 2.0.  Seus jornalistas 
aliam o melhor padrão do jornalismo a um profundo conhecimento da tecnologia digital e os players do mercado de TI.

O compromisso de entregar as últimas notícias rapidamente e antes de qualquer outra mídia do ramo e sua profunda cobertura, 
faz do IDG Now! o site número 1 sobre as novidades da tecnologia no Brasil.

Com notícias super atualizadas e independentes, colunas, blogs e reportagens, a marca oferece a seus leitores acesso a 
informações 24 horas por dia, 7 dias por semana sobre o mercado de TI, o mercado consumidor de TI e a economia da Internet.

IDG NOW!



Sobre os participantes

Total de empresas: 145

Faturamento 
até R$200mi

Faturamento 
R$10mi a R$200mi

Faturamento
até R$10mi



Sobre os participantes

Principais segmentos pesquisados

Software e TI Bancos/Financeiro e-Commerce Educação

Seguros Saúde Telecomunicações Transportes



APIs em Grandes e Médias 
empresas



APIs na Estratégia

Enxergam APIs como uma 
forma de integrar e agilizar
processos internos

Expandir sua 
proposta de valor

Criar um 
ecossistema de 
parceiros

Fomentar 
inovação



Plataforma de APIs tem uma importância estratégica no 
nosso negócio. Se a desintermediação de serviços vai 
ocorrer, a plataforma é fundamental para isso.

Cristiano Barbieri, CIO - SulAmérica 

“



Maturidade - Uso de APIs nas grandes e médias empresas

Das grandes empresas 
têm um track record de 
pelo menos 2 anos de uso.

Empresas grandes e médias 
aumentaram a quantidade de 
APIs em produção de 2016 
para 2017

Empresas médias têm uso 
intenso de APIs e um 
roadmap consistente. 

Empresas grandes com 
uso intenso de APIs e um 
roadmap consistente.

Das grandes empresas estão 
ganhando tração com 
diversas APIs em produção.



O que é mais importante

Segurança

Escalabilidade 
das integrações

Monitoração

Grandes

Médias

Governança

Grandes

Médias

Insights para Negócios

Grandes

Médias



Atualmente, 25% das 1.000 maiores 
empresas brasileiras utilizam uma 
estratégia de APIs

“



Grandes e médias têm 
maturidade para lançar APIs em 
dias.

Apps e parceiros conectados

Empresas grandes e médias têm de 1 
a 20 Apps consumindo as APIs.

Mostra que a estratégia de parceiros 
conectados ainda está limitada aos mais 
próximos, quanto o desenvolvimento de 
aplicações ainda não está em grande 
velocidade

têm uma operação digital em 
escala: 200+ parceiros 
integrados e pelo menos 20 
aplicações internas 
consumindo APIs

37% têm um time-to-
market de algumas 
semanas



Um dos maiores marketplaces do Brasil e um ótimo exemplo de parcerias 
de APIs de sucesso, obteve os seguintes resultados com sua estratégia de 
marketplace habilitada através de APIs:

• Tempo de Integração de novo parceiro reduzido de 6 meses para 3 semanas

• Tempo para primeiro teste na API em menos de 30 minutos

• Aumento de 40% no portfólio de produtos das lojas

• 4.000+ lojas integradas

• Responsável por 35% das vendas totais dos e-commerces 

“



Integrações Internas: Integrações entre sistemas internos para melhorias nas 
operações e redução de custos. 

Experiências Digitais: Habilitar experiências mobile para usuários, com 
vivências omnichannel e/ou IoT, por exemplo. 

Integrações com Parceiros: Integrações com parceiros para agregar serviços e 
funcionalidades para seus clientes, como marketplaces e integrações B2B

Inovação aberta e Plataformas: A criação de novos produtos e modelos de 
negócios turbinados com o uso de APIs, reduzindo consideravelmente o tempo 
de lançamento.

Use cases



Em médias empresas, o uso 
dentre os 3 principais casos de 
uso é bastante similar (~65% de 
cada)

Use cases: integrações internas

Das grandes empresas 
utilizam APIs ao invés 
de webservices

Desenvolvimento de apps é uma evolução natural 
sobre integrações internas. De qualquer forma, é 
interessante ver que apenas 65% das grandes 
empresas que fazem integrações internas usam APIs 
para criar Apps - ou seja: entregar boas experiências 
de maneira ágil para clientes (internos/externos) 
ainda não é foco para todos



Integração com parceiros, uma 
demanda antiga que não conseguia 
escalar, é o segundo caso mais 
utilizado.

Tipos de uso: integração com parceiros



Tipos de uso: experiências digitais

Novo patamar para execução da 
sua estratégia digital

Escalabilidade e segurança no 
Desenvolvimento Mobile

Experiências consistentes através 
do acesso unificado aos dados 
corporativos

Habilitação de Omnichannel e IoT

API Platform

BACKEND



Tipos de uso: inovação aberta e plataformização

Trabalham para criar 
plataformas em torno de 
seus produtos/serviços.
Há uma tendência de 
plataformização no Brasil.

Já têm equipes dedicadas 
integralmente a APIs, 
mostrando uma 
tendência. 

Enquanto 52% têm equipes de projetos 
cuidando das suas próprias APIs, mostrando 
que é uma tecnologia que permeia  diversas 
áreas, cujas habilidades e serviços em torno 
precisarão ser mais compreensivos.



Twitterverse é, provavelmente, o ecossistema de APIs mais conhecido da internet com 
centenas de empresas dependentes dele. Para chegar nesse ponto, o Twitter utilizou uma 
estratégia de abertura de APIs no estilo Freemium, ou seja, sem custos até um certo 
número de chamadas. 

Dessa forma, diversas empresas começaram a oferecer aplicações com base em dados 
obtidos por essas APIs, criando vários ramos de segmentos conectados. Há uma 
estimativa de que mais de 100 empresas dependam desse ecossistema.

“



Demanda de criação de APIs

TI e Arquitetura ainda participam ativamente das decisões, mas áreas responsáveis por novos produtos (inovação) e 
parceiros/capilaridade (canais) são os principais Drivers não-especialistas em tecnologia (sendo que Mkt e Vendas, em algumas 
empresas, também atuam como inovação e canais)

No segmento de Varejo e Atacado, Marketing e Vendas é o 2º departamento que mais demanda APIs (atrás apenas de TI)

TI e Arquitetura ainda têm um 
papel muito grande na demanda 
pela criação de APIs

Inovação e Canais Digitais 
em segundo lugar

TI Arquitetura

Marketing e Vendas 
aparecem em terceiro



1. All teams will henceforth expose their data and functionality through service interfaces.
2. Teams must communicate with each other through these interfaces.
3. There will be no other form of interprocess communication allowed: no direct linking, no direct reads of another team's 

data store, no shared-memory model, no back-doors whatsoever. The only communication allowed is via service interface 
calls over the network.

4. It doesn't matter what technology they use. HTTP, Corba, Pubsub, custom protocols 
5. All service interfaces, without exception, must be designed from the ground up to be externalizable. That is to say, the 

team must plan and design to be able to expose the interface to developers in the outside world. No exceptions.
6. Anyone who doesn't do this will be fired.
7. Thank you; have a nice day!

Jeff Bezos, Amazon - “Yegge Rant”

“



Fomento ao consumo das APIs - Como é feito o engajamento do uso de APIs com desenvolvedores

Das grandes empresas fazem 
eventos, como hackathons 
workshops - enfatizando, a falta 
de maturidade nos programas de 
parceiros ou estabilidade para 
consumo interno

Das empresas grandes não 
fazem nenhum esforço para 
fomentar consumo

Das empresas médias não 
fazem nenhum esforço para 
fomentar consumo

Das grandes empresas 
têm Dev Portal, mas não 
necessariamente fazem 
esforços de comunicação. 



Fomento ao consumo das APIs

Contato direto com desenvolvedores é SUPER baixo, menos de 7%

Usam Redes Sociais 
para recolher feedbacks 
sobre APIs

Usam sites de 
Desenvolvedores, 
a ferramenta ideal. 

Grandes

Médias



Hackathons são maratonas de 
programação em que times de 
desenvolvedores, designers e 
empreendedores propõem uma solução 
em cima de um produto ou serviço de 
uma empresa.

Em agosto de 2017, a Sensedia, Visa e 
Agillitas se juntaram para organização de 
um hackathon. O desafio era fomentar o 
uso do Teen Card Agillitas através de 
uma aplicação que consumisse APIs da 
Agillitas e Visa.



Operação de APIs: métricas acompanhadas

Utilizam  métricas de negócios para avaliar as APIs, o que mostra a relação direta 
entre APIs e resultados de negócios, as métricas de operação mais utilizadas 
ainda são as de vaidade (consumo total; parceiros conectados)



Operação: desenvolvimento interno x externo

○ Das empresas que têm apenas desenvolvimento externo das 
APIs, nenhuma se classificou como avançada na adoção de APIs

○ Empresas apenas com desenvolvimento interno têm uma 
variação muito grande do time-to-market de suas APIs, sendo 
que a qualidade de previsibilidade é menos que a metade das que 
contam com desenvolvimento externo (exclusivo ou como apoio)

○ Das empresas que desenvolvem APIs apenas com parceiros 
externos, somente 6,6% delas utilizam ou utilizarão apoio externo 
para operação e suporte dessas APIs.

○ Mesmo as empresas que desenvolvem as APIs só internamente 
pretendem procurar apoio externo

○ Desenvolvimento interno leva empresas a não utilizarem 
ferramentas de API Management - 52% - (nem mesmo soluções 
internas).

Empresas médias fazem 
desenvolvimento de APIs 
apenas internamente.

Grandes empresas com 
equipes de desenvolvimento 
interno

Grandes empresas buscam mais ajuda externa no "Desenvolvimento 
das APIs e Integração com o backend". 75% dos respondentes dos 
segmentos de Transportes, Seguros e Varejo sentem necessidade de 
apoio consultivo para o desenvolvimento e integração com backend.

Menos de 10% das empresas 
médias não usam nem 
pretendem usar apoio externo 
para suas APIs, nas grandes este 
número fica abaixo dos 2%



Gargalo de operação: maturidade técnica dos times

As principais demais preocupações são:
- Tempo escasso para o desenvolvimento das APIs;
- Dimensionar o uso/gerenciar o desempenho;
- Segurança; 

O maior gargalo de grandes e médias 
para implementação de APIs é a 
"Maturidade técnica do time"
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Quer saber mais sobre Estratégias Digitais através 
de APIs? Entre em contato com a Sensedia.

comunicacao@sensedia.com
+55 19 3705-5775
sensedia.com


