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INTRODUÇÃO

API (Application Programming Interface, ou Interface de Progra-
mação de Aplicações) é um conjunto de informações, instru-
ções e protocolos de informática que permite integrar sistemas, 
gerando diversas vantagens para um empreendimento.

Entre as recompensas, estão a segurança dos dados, a cone-
xão com diferentes linguagens de programação, o que sig-
nifica mais funcionalidades em um aplicativo, e a monetiza-
ção de acessos — ganhos obtidos em um site com a venda 
de anúncios, links ou outros tipos de permutas com terceiros.

Surgidas nos Estados Unidos nos anos 2000, elas são solu-
ções tecnológicas baseadas em protocolos abertos da Internet 
e revolucionaram a economia global, que se torna cada vez 
mais dependente delas.

http://megasistemas.com.br/home/
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INTRODUÇÃO

Assim, startups como o Facebook, o Uber, a Ebay, a Ama-
zon, a Salesforce e o Twitter, entre tantas outras, passaram 
a investir nas APIs como forma de escalar a produção e 
o lucro.

Por meio da conexão entre plataformas, essas empre-
sas aumentaram seu potencial em proporções titânicas. 
Na realidade de uma indústria, a integração de sistemas 
e as APIs também trazem muitos benefícios. É possível 
acoplar infindáveis ferramentas ao sistema empresarial.

Você pode anexar a um programa-mãe incrementos para 
fazer a gestão automática da mão de obra e a solicitação 
on-line de materiais, serviços e equipamentos, por exemplo, 
além de obter uma vigilância em tempo real sobre a evolu-
ção de todas as suas operações.

Ficou interessado? Quer saber mais? Então acompanhe 
este e-book, nosso guia completo sobre como a integra-
ção de sistemas e as APIs podem melhorar o desempenho. 
Conquiste uma gestão mais eficiente e rentável!

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/como-utilizar-a-tecnologia-para-uma-gestao-multicultura-mais-rentavel-6124/
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SAIBA O QUE É UMA API E COMO ELA FUNCIONA

API é um agrupamento de instruções, padrões e diretrizes 
que formam um recurso informático. Essa solução tecno-
lógica é baseada na web, o que deixa as suas codificações 
mais simples, além de permitir que outras sejam acrescen-
tadas à sua versão original.

Geralmente, elas são elaboradas por empresas de software 
com interesse que outras companhias explorem os seus 
serviços e produtos.

Para isso, elas disponibilizam seus códigos e instruções 
para o uso de terceiros. Vamos para um exemplo prático? 
O Google Maps é referência para explicar o conceito de API. 
Esse aplicativo, em sua edição “pura”, tem um código nativo 
ao qual outras empresas adicionam novas especificações.
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SAIBA O QUE É UMA API E COMO ELA FUNCIONA

Esse processo permite que os desenvolvedores do site 
de um restaurante, por exemplo, criem ferramentas (outras 
APIs) para conectar esse endereço eletrônico ao famoso 
app de localização.

Assim, o cliente desse estabelecimento comercial 

encontra no Google Maps, de jeito simples e 

prático, dados sobre esse negócio: endereço, 

telefone, redes sociais, cardápios etc.

São mecanismos que podem ser ajustados a qualquer tipo 
de investimento, independentemente do ramo ou do porte. 
Outra característica da interface de aplicação é que ela fica 
invisível aos usuários, que acessam apenas a sua superfície.

Desse modo, você faz uma busca por imagens, compartilha 
artigos, elabora gráficos, faz pagamentos on-line, assiste 
a vídeos e grava áudios sem perceber que está utilizando 
essas aplicações. É por isso que elas são uma ponte para 
consolidar a integração dos sistemas.

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/saiba-como-tornar-a-gestao-integrada-efetiva-em-7-passos-2032/
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CONHEÇA AS VANTAGENS DE INTEGRAR SISTEMAS VIA APIS

As APIs permitem que distintas linguagens de programa-
ção dialoguem umas com as outras. Assim, elas se trans-
formam em um mar de vantagens competitivas.

Afinal de contas, elas operam na Web sem a necessidade 
de uma ação específica ou sem que alguém tenha que 
executar essa função (com exceção dos desenvolvedores 
de programas, é claro, que constroem essas estruturas). 
Abaixo, você acompanha um pouco mais sobre esses 
ganhos. Veja!

ADERÊNCIA E SIMPLICIDADE

As APIs, por causa da codificação baseada na Internet, são 
extremamente aderentes a quase todo tipo de software. Isso 
proporciona a criação de mais serviços específicos.

Suponha uma indústria que produza itens para a construção 
civil. Ela pode, se desejar, inserir em seu sistema uma ferra-
menta para fazer a gestão automática do canteiro.

Além disso, as APIs são bastante flexíveis quanto aos hardwa-
res, já que funcionam em computadores, smartphones, tablets, 
videogames etc. Dessa forma, não há nenhum limite para a 
sua capacidade de ajustamento às realidades organizacionais. 

http://megasistemas.com.br/home/
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CONHEÇA AS VANTAGENS DE INTEGRAR SISTEMAS VIA APIS

PROTEÇÃO DE DADOS

As APIs têm alto nível de segurança, porque contam com 
uma barreira de proteção criada pelos proprietários dessas 
soluções de tecnologia.

Essa “capa” de defesa fica sempre disponível. Desse modo, 
um banco consegue, por exemplo, limitar os acessos de usu-
ários e de outros programadores às informações sigilosas 
de seus clientes.

Assim, apenas com códigos e senhas determinados é pos-
sível consultar certo tipo de conteúdo. No caso da indústria, 
a logística de proteção de dados é a mesma: as provedoras 
do serviço oferecem várias maneiras de manter o acervo 
a salvo.

Desse modo, contratos, informações dos clientes, relatórios, 
entre outros documentos, ficam completamente resguardados.

http://megasistemas.com.br/home/
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CONHEÇA AS VANTAGENS DE INTEGRAR SISTEMAS VIA APIS

ELEVADO PODER DE CONEXÃO 
ENTRE DEPARTAMENTOS

As APIs oferecem alto grau de integração entre as distin-
tas áreas de uma companhia. Para a realidade operacional 
de uma empresa, isso se reflete na aglutinação de seto-
res por meio de plataformas com alto nível de usabilidade. 

Esse atributo agregador também propicia o 

compartilhamento de informações de clientes 

e a supervisão remota de tarefas e prazos.

REFINAMENTO DA GESTÃO INTERNA

Com o uso de interfaces de aplicações, o gerenciamento 
passa por intenso progresso. Isso porque elas emitem pare-
ceres customizados automáticos, documentos que ajudam 
na tomada de decisões. Um exemplo disso é o acesso 
ao ROI (Retorno sobre Investimentos).

Dessa forma, os gestores obtêm base de dados fundamen-
tada e consistente para fazer escolhas difíceis de forma 
ágil. Há informações sobre a produção, o desempenho dos 
colaboradores, as finanças, recursos humanos etc.

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/saiba-como-a-tecnologia-pode-ajudar-a-aumentar-o-roi-da-empresa-1867/
https://www.mega.com.br/blog/saiba-como-a-tecnologia-pode-ajudar-a-aumentar-o-roi-da-empresa-1867/
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CONHEÇA AS VANTAGENS DE INTEGRAR SISTEMAS VIA APIS

CUSTOMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

As APIs e suas conexões com sistemas trazem ainda a 
possibilidade de adaptação de serviços. Isso está ligado 
à flexibilidade, mas com uma diferença: pode ser aplicado 
para ajudar na fidelização direta de seus clientes, e não 
apenas em melhorias na linha produtiva.

Se 60% dos usuários utilizam aplicativos mobile, por exem-
plo, a companhia pode investir mais recursos nesse tipo 
de resposta informática. Isso se repete em efeito cascata 
para todas as outras demandas de seus consumidores. 

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/entenda-o-papel-da-tecnologia-na-fidelizacao-de-clientes-1505/
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CONHEÇA AS VANTAGENS DE INTEGRAR SISTEMAS VIA APIS

AVALIAÇÃO TÁTICA DE INFORMES

As APIs fazem a interpretação de dados volumosos, trans-
formando conteúdo em uma arma poderosa para enfren-
tar a concorrência. É viável levantar, em um site, o número 
de acessos, quando eles ocorreram, de onde vieram e quem 
são os seus autores.

Assim, elas geram um raio-X sobre as informações que 
circulam em uma organização durante o ciclo de vida dos 
produtos e serviços. 

Desse modo, ao mesmo tempo em que a 

empresa impulsiona um e-commerce, ela 

pode usar essas transações na Web para 

descobrir muito mais sobre seus clientes.

 
Como resultado, o aumento da produtividade tende a ser 
notável, já que será mais fácil perceber as falhas e direcionar 
esforços para eliminá-las.

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/5-passos-para-aumentar-a-produtividade-na-prestacao-de-servicos-1171/
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VEJA POR QUE TODO ERP PRECISA CONVERSAR COM OUTRAS APLICAÇÕES

A transformação tecnológica afeta a economia de forma 
global e em múltiplos setores: metalurgia, papeleiras, indús-
trias químicas, comércio, ensino, prestação de serviços, entre 
outros. Não seria diferente com a construção, não é mesmo?

Para conseguir respostas inovadoras e criativas, as APIs são fun-
damentais. Lembre-se do quanto já falamos sobre a habilidade 
que elas têm para integrar. Nesse sentido, essas aplicações 
vão servir de suporte para a automatização dos processos.

Afinal de contas, elas ligarão sistemas com linguagens de pro-
gramação diferentes de maneira rápida e sem riscos. Dessa 
forma, a empresa reúne todas as suas carências em um pro-
grama tudo-em-um, perfeitamente apto a receber esses tão 
importantes complementos.

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/3-vantagens-de-um-sistema-tudo-em-um-5874/
https://www.mega.com.br/blog/3-vantagens-de-um-sistema-tudo-em-um-5874/
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VEJA POR QUE TODO ERP PRECISA CONVERSAR COM OUTRAS APLICAÇÕES

Se você quiser associar bancos de dados distintos, poderá 
contar com as APIs para unir essas tecnologias heterogê-
neas. É assim que uma empresa consegue, por exemplo, 
utilizar o Google Planilhas para contar quantos seguidores 
há na página do Facebook.

Com base nas APIs desses dois softwares, é possível criar 
um mecanismo automático para que, a cada vez que a 
página do Face registrar um novo fã, os dados desse con-
sumidor sejam anexados ao arquivo do Google Planilhas. 

O mesmo método pode ser aplicado para 

automatizar tarefas como o preenchimento 

de cadastros, a categorização dos contratos 

e a atualização de dados pessoais.

Isso pode ajudar até na cobrança dos inadimplentes. Você 
pode programar e-mails automáticos atrelados ao seu 
sistema de e-commerce. Assim, toda vez que o prazo de um 
pagamento estourar, mensagens eletrônicas serão dispara-
das mecanicamente e lembrarão os usuários da data.

Afora isso, há como aproveitar melhor a mão de obra. Com 
a modernização, sobra mais tempo para os funcionários 
se dedicarem a ações mais estratégicas, como aumen-
tar as vendas ou reduzir o tempo para produzir determi-
nado item.

Disparos automáticos de e-mail asseguram que ninguém 
se esqueça de executar essa função. Ou seja, as APIs tam-
bém contribuem para a redução de erros em diversos níveis. 
Abaixo, vamos falar da importância da integração em áreas 
específicas fundamentais para uma boa gestão. Acompanhe!

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/cobranca-de-inadimplentes-como-fazer-com-eficiencia-e-cuidado-8577/
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VEJA POR QUE TODO ERP PRECISA CONVERSAR COM OUTRAS APLICAÇÕES

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A gestão do departamento de Recursos Humanos (RH) 
é trabalhosa: é preciso produzir a folha de vencimentos, 
fazer cálculos trabalhistas, planejar contratos com pla-
nos de saúde, efetuar cadastros etc. É um setor no qual 
as atividades repetitivas tomam elevado tempo 
da equipe.

Com a tecnologia de APIs aplicadas a softwares de ges-
tão, é possível levar melhorias significativas para esse 
departamento. Abaixo, confira algumas delas:

 » verificação dos horários de saída dos colaboradores;

 » supervisão do banco de horas;

 » produção automática da folha;

 » contagens de benefícios como vale-transporte,  
vale-refeição e pagamento de comissões;

 » capacidade de absorver grandes volumes de dados.

http://megasistemas.com.br/home/
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VEJA POR QUE TODO ERP PRECISA CONVERSAR COM OUTRAS APLICAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL

As APIs também podem auxiliar na automação de funções 
de contabilidade, o que pode ser uma mão na roda para quem 
quer reduzir os custos. Assim, a companhia consegue gerar, 
muito rapidamente, demonstrações financeiras que vão ampa-
rar as táticas do negócio. Veja abaixo alguns benefícios disso:

 » verificação dos horários de saída dos colaboradores;

 » emissão instantânea de relatórios de contabilidade 
em sincronia com os fechamentos das vendas;

 » controle de todas as operações financeiras: entradas, 
saídas, lançamentos e uma visão global e setorizada;

 » redução dos erros na coleta e registro de documentos;

 » escrituração fiscal automática com gerenciamento  
das obrigações federais, estaduais e municipais.

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/como-utilizar-as-demonstracoes-financeiras-para-uma-gestao-estrategica-5958/
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VEJA POR QUE TODO ERP PRECISA CONVERSAR COM OUTRAS APLICAÇÕES

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE PUBLICIDADE

As APIs também são indispensáveis para a automação 
das estratégias de marketing. Com elas, uma organização 
usa dados do Facebook, do próprio site, das redes sociais, 
entre outros, para conseguir informações essenciais sobre 
seus usuários.

Dessa forma, ela programa estratégias de publicidade mais 
inteligentes e com muito mais aderência às demandas do seu 
público-alvo. Ao lado, você confere o que é possível levantar 
com esses métodos:

 » número de usuários que visitam uma página em dado 
intervalo;

 » quais são as páginas mais procuradas de um 
endereço eletrônico;

 » pontos de nascimento de tráfego de maior sucesso;

 » dados sobre a identidade dos consumidores: gênero, 
faixa etária, gostos etc.

http://megasistemas.com.br/home/
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VEJA POR QUE TODO ERP PRECISA CONVERSAR COM OUTRAS APLICAÇÕES

INTEGRAÇÃO ENTRE O ERP E O CRM

Outros dois importantes programas de informática que 
são ligados pelas APIs são o ERP (Enterprise Resource 
Planning, ou Sistema de Gestão Empresarial) e o CRM 
(Customer Relationship Management, ou Gestão de Rela-
cionamento com o Cliente).

Essa interconexão pode fazer toda a diferença na gestão 
administrativa, ao permitir a integração de todos os módu-
los de um ERP com a estrutura CRM.

Os CRMs recolhem registros importantes sobre os clientes, 
como hábitos de compra, preferências de marcas, com-
portamento nas redes sociais etc. Já o ERP automatiza e 
registra as operações.

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/erp/
https://www.mega.com.br/erp/
https://www.mega.com.br/blog/o-que-sao-modulos-erp-entenda-como-a-tecnologia-funciona!-0135/
https://www.mega.com.br/blog/o-que-sao-modulos-erp-entenda-como-a-tecnologia-funciona!-0135/
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VEJA POR QUE TODO ERP PRECISA CONVERSAR COM OUTRAS APLICAÇÕES

Ao trabalhar com a parceria ERP-CRM, é fácil obter rela-
tórios detalhados de histórico de consumo e da produ-
ção. Abaixo, confira alguns dados que essa combinação 
proporciona:

 » quais são os produtos mais vendidos;

 » períodos nos quais a demanda é menor ou maior;

 » formas mais utilizadas para o pagamento;

 » gerenciamento de recebíveis;

 » acompanhamento dos processos financeiros 
em tempo real;

 » supervisão on-line de orçamento em várias etapas;

 » controle analítico de equipamentos;

 » compras e contratações virtuais com contagem 
detalhada do saldo de insumos.

Desse modo, o gestor pode planejar melhor as suas estra-
tégias. Até mesmo a movimentação no estoque tende a 
passar por evoluções. Isso porque as compras podem ser 
feitas de acordo com as preferências dos clientes.

Isso vai evitar aquisições desnecessárias e produtos enca-
lhados nos setores de armazenamento, o que, muitas vezes, 
custa dinheiro.

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/controle-de-estoque-conheca-as-6-melhores-praticas-9137/
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CONCLUSÃO

A integração de sistemas e as APIs, portanto, são indispen-
sáveis na modernização dos processos. Com elas, é simples 
organizar as operações em um único dashboard, que é 
habilitado para receber infindáveis tipos de complemento.

Quando qualquer métrica destoar dos propósitos traçados, 
serão emitidos alertas sobre isso. Se você se preocupa 
com o caos que surgirá durante o processo de transição, 
fique tranquilo.

Por causa da alta aderência que já mencionamos, é viável 
construir estruturas de informática para atender às demandas 
provisórias. Desse modo, a conversão do sistema acontece 
de forma muito natural, com quase nenhum impacto nega-
tivo sobre a rotina produtiva.

Além disso, essas interfaces possibilitam a previsão de ame-
aças e o apontamento de oportunidades. E o mais impor-
tante: a empresa se destaca e apresenta novas soluções 
tecnológicas ao mercado!

http://megasistemas.com.br/home/
https://www.mega.com.br/blog/o-que-tem-feito-os-produtores-locais-a-modernizar-seus-processos-0758/


A Mega Sistemas está no mercado desde 1985 e a 

nossa missão é tornar a sua empresa pronta para o 

futuro! Para isso, acreditamos que inovar é a única 

maneira de continuar crescendo e levando até você 

indicadores de performance por meio de soluções 

ERP que transformam dados em decisões certas, 

potencializando o sucesso de seus negócios.

Por isso, nesses mais de 30 anos de mercado, pre-

servamos nosso espírito empreendedor, com garra, 

vontade e determinação.

Esses são os ingredientes fundamentais para cons-

trução de uma das maiores empresas de tecnologia 

de gestão empresarial do país. Ao seu lado, reafir-

mamos nosso compromisso: tornar a sua empresa 

pronta para o futuro!

Conheça as soluções da Mega Sistemas para a 

sua empresa.

http://www.mega.com.br/home/
http://www.mega.com.br/home/


GOSTOU DESSE CONTEÚDO E QUER IR MAIS ALÉM?
ENTÃO NÃO DEIXE DE CONFERIR OS MATERIAIS A SEGUIR:

O FIM DOS BOLETOS 
SEM REGISTRO!

CANCELAMENTO DE 
CONTATRATO: COMO 
REDUZIR ESSA TAXA?

MOBILIDADE NO SETOR 
DE SERVIÇOS

http://materiais.mega.com.br/fim-dos-boletos-sem-registro
http://materiais.mega.com.br/mobilidade-setor-servicos
http://materiais.mega.com.br/transformando-seu-investimento-erp-em-resultados
http://materiais.mega.com.br/guia-pratico-aumento-dos-lucros-e-reducao-das-despesas
http://materiais.mega.com.br/guia-pratico-aumento-dos-lucros-e-reducao-das-despesas
http://materiais.mega.com.br/prestacao-de-servicos-como-reduzir-a-taxa-de-cancelamentos-de-contratos


http://megasistemas.com.br/home/
http://www.mega.com.br

