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Inovação é coisa para profissionais. Em qualquer campo ou arte, os verdadeiros inovadores só 
surgem dentre aqueles que conhecem a fundo o meio em que atuam e sabem diferenciar 
claramente o mainstream da novidade. O risco de tentar inovar sem ter essa base de 
conhecimento é o de cair em pretensas inovações ou deixar de escolher a maneira ótima de se 
realizar uma tarefa. Em tecnologia da informação, o argumento é especialmente válido, conforme 
prova a Porto Seguro – Companhia de Seguros Gerais. A empresa é a mais inovadora do País, de 
acordo com a terceira edição do estudo As 100+ Inovadoras no Uso de TI de INFORMATIONWEEK 
Brasil, se juntando ao Unibanco e à General Motors nesse seleto hall.  

 
Vieira, da Porto Seguro: para se manter na liderança é preciso inovar  

Entre os seus diferenciais, a seguradora possui um time de sete pessoas especialmente voltadas 
para a inovação dentro da área de TI, que é estruturada em quatro frentes – telecomunicações, 
software e linguagem, negócio e banco de dados. A equipe de inovação é formada por 
profissionais de forte conhecimento técnico e outros voltados para questões de negócio. A função 
básica é acompanhar tudo o que acontece de novo no mundo de TI e analisar as novidades. “Eles 
avaliam o que é só discurso e o que traz real valor”, afirma o CIO da Porto Seguro, Emilio Vian 
Vieira. Desse modo, a empresa espera estar sempre municiada de inovação, uma importante 
forma de se diferenciar num setor bastante competitivo.  

Trazer conhecimento para dentro da organização é um foco de atenção constante. “A companhia 
vive de inovação e da qualidade de serviços”, comenta Vieira. A área de TI costuma mandar seus 
colaboradores para congressos e seminários no exterior a fim de ganhar expertise em novas 
tecnologias. “Quem vai para fora, volta com o objetivo de aplicar o conhecimento para o resultado 
e depois multiplicá-lo aqui dentro”, diz o executivo. “Não param de surgir novas tecnologias, 
então quando conhecemos uma nova, fazemos uma prova de conceito e só depois a aplicamos 
mais extensivamente.”  

Um exemplo claro de ganhos com tal política aconteceu na implementação de uma URA (unidade 
de resposta audível). O preço de comprar de um fornecedor foi considerado muito alto, e dois 
profissionais da área foram mandados aos Estados Unidos para aprender como desenvolver uma 
internamente. O resultado surpreendeu a todos. O custo total foi várias vezes mais baixo e o 
produto final ainda mostrou grande sofisticação. A URA, com computer telephony integration 
(CTI), tem capacidades como um sistema de OCR (reconhecimento óptico de caracteres) no 
servidor, para que o banco de dados seja automaticamente atualizado. Com isso, em cerca de 
70% dos casos, a relação com o segurado acontece sem intervenção humana. Vieira explica a 
vantagem: “Serviria pouco ter um sistema do tipo se precisássemos de digitadores. Não adianta 
só reconhecer a voz e o conteúdo ir para um microcomputador”.  

Por casos como esse, o executivo da Porto Seguro tornou-se um grande defensor do 
desenvolvimento interno. “Se você está na liderança, tem de fazer diferente. Pacote todo mundo 
tem. Desenvolvendo internamente, pode-se incorporar o que quiser no aplicativo”, justifica. “A 
única desvantagem é o custo de administração.” Por isso, é sempre relevante estudar cada caso, 
para decidir pela melhor opção.  



Diferenciar-se no setor de seguros é cada vez mais difícil. Praticamente todas as grandes 
empresas já avançaram bastante no uso de seus portais com corretores e parceiros de serviços. 
Com a Porto Seguro não foi diferente e a empresa se orgulha de ter cerca de 70% do seu 
faturamento chegando por Web. A vantagem é que o custo de uma transação eletrônica é 
significativamente menor que a tradicional. “Nós pagamos um prêmio pela transação eletrônica 
para estimular a prática”, afirma Vieira.  

Isso também levou a empresa a colocar disponível aos corretores um provedor próprio gratuito de 
acesso à internet em banda larga, que já conectou 1,4 mil corretores. Por meio desse canal, eles 
fazem o cálculo online do preço da apólice, mandam a confirmação de compra e recebem a 
resposta de aceitação. Análise de risco e emissão de apólices, que demoravam de quatro a cinco 
dias, agora são feitas em 30 segundos.  

A automatização de processos também aconteceu em outros projetos. Um deles, criado para os 
colaboradores realizarem a inspeção prévia, permite que as avaliações, com questionários e fotos 
digitais, sejam registradas e encaminhadas à empresa por meio de handhelds. As vistorias de 
sinistros acontecem com notebooks. E um terceiro projeto deu computadores de bordo para os 
carros-guincho, que contam com GPS (global positioning system) e solução de atendimento. 
Assim, a empresa pode sempre saber onde está cada guincho. O software faz automaticamente a 
escolha de qual deles vai atender a cada ocorrência.  

Para cuidar de tanta mobilidade e dados vindo de diversas frentes, a Porto Seguro conta com uma 
rede própria com voz, dados e vídeo que suporta a internet e os sistemas corporativos. A empresa 
também usa a rede para fazer as ligações internas, de modo a não pagar pela comunicação 
telefônica entre suas 140 localidades.  

Já as iniciativas futuras da seguradora estão mais focadas em BI (business intelligence). Dados 
consolidados em data warehouse já são usados há anos, mas a área de TI se move para sofisticar 
a oferta de informações. O objetivo é fazer a precificação das apólices em tempo real, seguindo 
melhor as tendências de fraude, que mudam constantemente. Também há esforços para a 
definição de métricas de negócios e pontos de alerta, com dados extraídos do ERP e dos cerca de 
200 sistemas integrados. “Nossos usuários são muito sofisticados e exigentes. Então queremos 
ser criativos, porque sabemos que a tecnologia será usada”, finaliza Vieira.  

O excelente resultado da Porto Seguro, que levou a primeira posição com boa margem de 
vantagem em relação ao segundo colocado no estudo, foi o coroamento do setor de seguros. O 
segmento como um todo conseguiu boa participação este ano, após, em 2002, ter ficado à 
sombra de outras instituições financeiras, que levaram as três primeiras posições. Das 13 
seguradoras que responderam ao estudo, oito conseguiram se colocar entre as 100 mais 
inovadoras. Uma explicação é que a média de utilização de diversas tecnologias no setor foi 
superior à geral (ver gráfico). E os dados gerados nesses sistemas mereceram boa proteção, com 
92,3% delas afirmando ter política de segurança formal, 76,9%, criptografia, 84,6%, auditoria de 
sistemas, 61,5%, auditoria de processos e 15,4%, biometria para controle de acesso. Em todas as 
práticas, o setor está melhor que a média geral.  

“O segmento está chegando agora. Ele está se esquentando, após os bancos terem saído na 
frente”, afirma o CIO da Liberty Seguros, Paulo Renato Franco. E o executivo lista três tecnologias 
como as de maior importância atualmente, após a onda dos portais transacionais. A primeira 
delas tem relação com o conceito de fidelidade, que é de grande importância para o setor. “As 
empresas precisam de estratégias que favoreçam o cliente fiel e, para identificá-los, sistemas de 
CRM são a escolha”, afirma.  

A segunda tecnologia do momento é BI, para tratar de questões como aceitação de risco, sinistro, 
dados de mercado e de seguros. A Liberty, por exemplo, tem, assim como a Porto Seguro, data 



warehouses para responder a esses quesitos, mas sabe que há mais evolução por vir. “Vamos 
investir nisso”, promete Franco.  

O último grande esforço de TI está bem adiantado nas companhias que responderam ao estudo. É 
voltado para a área de sinistros, em especial os de automóveis, e visa a tornar eletrônicos os 
processos, com transferência de imagens e dados. Cinco empresas responderam que um de seus 
três principais projetos dos últimos 12 meses foi o de automatizar o workflow dos processos. A 
opção ficou só atrás dos projetos de migração de processos legados para aplicativos de negócios 
eletrônicos, citados por seis das 13 empresas. A julgar pelo estudo, tecnologias inovadoras se 
fazem cada vez mais presentes nos negócios das seguradoras nacionais.  
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