
Relacionamento
via celular com
o canal de vendas

Frederico Barros:
ferramentas para

que o corretor
possa fazer uma

melhor gestão de
sua carteira

Desde meados do ano
passado, os 14.500 corretores
da Itaú Seguros recebem
mensagens via celular sobre
a ocorrência de eventos e as
providências tomadas para
atender os segurados

uso de soluções de mobilidade para estreitar o relaciona-
mento entre corretores e segurados é uma realidade na
Itaú Seguros. Em meados do ano passado, a companhia
passou a utilizar o serviço de torpedos para celular a fim
informar os corretores sobre a ocorrência de eventos -
utilização de assistência 24 horas, pagamento de sinis-
tros, informações relevantes da seguradora, liberação de

informações para gestão da corretora e plane-
jamento -, tornando mais dinâmico o fluxo
de informações entre a seguradora, o seu ca-
nal de vendas e os clientes.

O serviço abrange o universo de
14.500 corretores, para os quais já foram dis-
parados 45 mil torpedos desde que entrou em
operação, revela Frederico Barros, gerente de
tecnologia da informação da Itaú Seguros. "O
objetivo é prover ferramentas para que o cor-
retor possa fazer uma melhor gestão de sua
carteira, estreitar o relacionamento com o se-
gurado e conquistar fidelidade", afirma.

O serviço representa mais um passo
na estratégia da Itaú Seguros de utilizar a tec-
nologia como um diferencial de negócio, agre-

gar valor a sua operação, agilizar os processos, reduzir os
custos e oferecer comodidade para os usuários. "Prover
informações para que o corretor possa estar com o segura-
do no momento em que ele mais precisa de ajuda é um
diferencial do serviço que o corretor presta ao cliente e do
suporte que seguradora oferece ao canal de vendas", diz.

Segundo Barros, atualmente todo o relaciona-
mento do Itaú Seguros com os seus parceiros é feito por
canais eletrônicos. Por meio de um portal na Internet - ao
qual 20 mil usuários têm acesso, abrangendo oficinas

mecânicas, reguladoras de sinistro, vistoriadores, recupe-
radoras, advogados e etc. - o corretor pode cadastrar os
eventos sobre os quais deseja receber informações. E se ti-
ver optado por receber mensagem por celular, a segurado-
ra dispara torpedos. O serviço de assistência 24 horas é um
desses eventos, informa.

Dessa forma, a Itaú Seguro muda a dinâmica do
atendimento porque o corretor passa a ser informado quase
que instantaneamente sobre os procedimentos. Barros ex-
plica que, antes, o segurado se comunicava com o corretor
apenas duas vezes por ano - uma quando da contratação do
seguro e outra para fazer a renovação. Isso, claro, se não ti-
vesse nenhum sinistro no intervalo. "Quando o segurado ti-
nha necessidade de fazer uso da assistência 24 horas, o cor-
retor não ficava sabendo", revela.

Agora, o fluxo de informações ficou transparente:
toda vez que o segurado tem qualquer tipo de problema que
o obrigue a acionar o serviço de assistência 24 horas, tão
logo a ligação é concluída e o atendente encaminha o socor-
ro, a seguradora dispara um torpedo para o corredor infor-
mando sobre o fato e as providência tomadas.

Segundo Barros, a Itaú Seguros tem uma ligação
direta com a empresa que presta esse tipo de serviço. No
momento em que o atendente encerra a ligação, o sistema
da prestadora de serviço informa sobre a ocorrência, quais
os problemas, quais as providência tomadas e o número
apólice do segurado. Além disso, informa à companhia
seguradora qual corretor associado com aquela apólice.
Uma vez informado sobre a ocorrência, o corretor pode
ligar para o segurado para prestar algum tipo de auxílio
que ele necessitar. "Ele tem a percepção de que não está
sozinho, ou seja, além da seguradoras e da assistência 24
horas, o corretor também se faz presente", diz.
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A informação viaja à ve-
locidade da luz. Para se ter uma idéia,

percorre um longo caminho entre o
instante que o segurado aciona a assistên-

cia 24 horas e o momento em o corretor
recebe a mensagem. O roteiro inclui a presta-

dora de serviços, a Itaú Seguros e o broken de
mensagens. Não leva mais que um minuto.

cuida da interface com o portal da seguradoras e envia
um torpedo para o celular do corretor avisando sobre a
autorização do pagamento do sinistro de determinada
apólice. Então, o corretor pode entrar em contato com o
segurado para dar a notícia.

O projeto foi tão bem-sucedido, que a Itaú Segu-
ros pensa em adotar outros dispositivos móveis, como os
terminais PDAs, por exemplo, para fornecer informações e
integrar a operação. "Boa parte dos corretores não possui
esse tipo de dispositivo para acessar novos serviços", diz
Barros, sem fornecer mais detalhes.

Celular difunde conceito
de escritório móvel
Uma nova geração de dispositivos desponta no mercado para manter
os profissionais permanentemente conectados ao seu local de trabalho

O grande apelo de mobilidade reside no fato de
suprir profissionais que passam a maior parte
do tempo fora do escritório, mas precisa estar
totalmente conectado ao ambiente de trabalho.

Executivos das instituições financeiras fazem parte do
contigente preferencial para o qual estão sendo oferecidos
o que existe de mais avançado na atualidade em matéria
de dispositivos móveis.

Entretanto, o grande desafio será o de reduzir a
tarifa dos serviços e o preço dos aparelhos que suportam
nível de automação mais sofisticada. A Claro, por exem-
plo, lançou o Claro Corp, um modelo da Motorola, que
está disponível ao mercado por R$ 2 mil. Uma espécie de
escritório móvel, que garante ao usuário que está fora do
local de trabalho acesso a e-mail, a lista de contatos e a
agenda, assim como a informações sobre indicadores eco-
nômicos e ao banco onde tem conta-corrente, aplicações
financeiras e etc., direto do celular.

Uma facilidade que as empresas oferecem aos
seus executivos em viagens. Segundo Marco Cartoze, em
breve o Claro Corp será utilizado como ferramenta de
automação da força de campo. "Já temos pelo menos dez
empresas que utilizam o serviço", diz, sem revelar nomes.

Uma das soluções da TIM para os executivos
das empresas é o BlackBerry, servidor de e-mail móvel
que possibilita a conexão com o microcomputador para
navegar na Internet em banda larga ou estreita - tem
integrados softwares de segurança e de compressão de
dados. A inteligência dessa solução está no software. A
IBM foi contratada para fazer a instalação em cada

cliente. Sobre o preço, a TIM adotou um modelo no
qual cede o aparelho em regime de comodato e firma
um contrato para transmissão ilimitada de dados por 24
horas ao preço de R$ 428 mensais. De acordo com Li-
berato, foram encomendadas 6 mil unidades. "Fizemos
um anúncio inicial de 30 clientes no lançamento, mas já
temos mais de 120 clientes", diz.

Outro lançamento da operadora é o Nokia Com-
municatior 9500, desenvolvido em parceria com a Nokia
e a IBM, que tem integrado com Lotus Notes e o Web-
Sphere - middleware de gestão de negócios que, segundo
Liberato, é muito utilizado no mercado financeiro. Com
esse aparelho o usuário pode fazer todas as operações
financeiras que normalmente executa no computador,
estando no escritório ou em casa, pela Internet. "É um
aparelho destinado ao diretor financeiro de uma empresa
ou a um profissional liberal, que lidam com aplicações
financeiras", explica Liberato.

Finalmente, a TIM apresentou o Motorola
MPx220, com Windows Mobile da Microsoft, cujo alvo
são os profissionais que querem ter uma solução de In-
ternet, com mobilidade. O aparelho está disponível ao
preço de R$ 2,3 mil.

Para suprir a demanda do mercado, a Vivo
aposta as fichas em duas linhas de terminais, comer-
cializadas desde o início do ano, que suportam, entre
outras funcionalidades, aplicações de correio eletrôni-
co. Um deles é fabricado pela AudioVox e o outro, pela
Palm. Ambos são importados, mas existem a possibili-
dade de virem a ser fabricados no Brasil.
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O processo é rápido, também, quando
se trata de pagamento de sinistro. O analista de

sinistros faz a autorização do pagamento, o sistema

Fonte: Executivos Financeiros, ano 16, n. 171, p. 30-31, maio 2005.




