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O mercado de seguros e previdência brasileiro passa por uma fase de expansão associada a 
um ambiente de crescente competitividade. Um dos focos desta expansão está na 
popularização de produtos de seguros e previdência visando atingir públicos até então não 
atendidos pelos produtos tradicionais. Os produtos populares são, por natureza, de menor 
margem portanto, o volume é fator crítico de sucesso. Esta redução das margens demanda 
altos níveis de eficiência e controle de custos e a tecnologia da informação é um item cada vez 
mais importante na busca destes objetivos, através de sistemas que disponibilizam 
ferramentas para as empresas criarem produtos inteligentes e administrarem estes produtos 
de forma eficiente e controlada. Em um mercado sem margem para erros, tecnologia pode ser 
um aliado ou um vilão, dependendo das decisões estratégicas tomadas. 
 
Uma breve análise histórica nos mostra os caminhos seguidos no passado e as tendências 
atuais e futuras no emprego da tecnologia da informação a serviço das seguradoras. Nos anos 
70 as empresas de grande porte em geral, ao redor do mundo, desenvolviam seus sistemas 
internamente, sendo responsáveis pelo desenvolvimento, implantação e, principalmente, pela 
manutenção do sistema. Este era um modelo viável na época, pois não havia provedores de 
software especializados nas especificidades de cada indústria. Contudo, era um modelo que 
demandava altos investimentos e que obrigava a empresa a desenvolver e manter software, o 
que na maioria das vezes não fazia parte do core business da empresa.  
 
Na década de 80, a tendência passou a ser o desenvolvimento de sistemas por empresas de 
tecnologia, porém estes sistemas eram desenvolvidos exclusivamente para um cliente e este 
cliente ficava responsável pela manutenção do sistema após sua implantação. Os custos de 
desenvolvimento foram reduzidos, mas os custos de manutenção mantiveram-se altos. No 
início da década de 90 apareceram os chamados “frameworks”, muitas vezes aumentava os 
custos de desenvolvimento, em vez de reduzí-los. Outro ponto negativo deste modelo é que a 
manutenção do sistema continuava dependente das equipes de TI dos clientes, e com isso os 
custos de tecnologia da informação mantiveram-se elevados. Esta década também marcou 
uma forte proliferação dos sistemas ERPs “horizontais”, tendo como maior expoente a alemã 
SAP, que atingiam todas as indústrias, sem, contudo, administrar as especificidades de cada 
negócio, ou cada “vertical”. Em uma seguradora brasileira padrão são administrados quatro 
grandes negócios que possuem operações complexas e distintas e que movimentam bilhões 
anualmente: Seguros Elementares, Vida, Previdência e Capitalização.  
 
O segmento de Previdência pode ter ainda uma complexidade maior, pois além de administrar 
os produtos regulares de uma seguradora, PGBL, VGBL e planos tradicionais, a Seguradora 
pode administrar também o passivo dos fundos multipatrocinados, que obedecem às 
legislações determinadas por um órgão diferente da Susep, a SPC (Secretaria de Previdência 
Complementar). 
 
Vivemos atualmente uma fase em que os sistemas estão encarregados de trazer para as 
companhias crescente eficiência associada a decrescentes gastos com tecnologia. Estes 
sistemas são desenvolvidos, implantados e mantidos por empresas de software focadas na sua 
indústria de atuação, com profundo conhecimento do negócio e de tecnologia. A transferência 
desta responsabilidade permite a criação de sistemas “versionados”, que são multi-empresas, 
altamente configuráveis e parametrizáveis permitindo que uma única versão do Produto possa 
atender a vários clientes, mantendo as características e especificidades demandadas pela 
estratégia definida por cada seguradora para atuar no mercado. Para o provedor de software 
isto garante, num primeiro nível, ganho de escala podendo reduzir os custos de licenciamento 
e principalmente os custos de manutenção do sistema, pois esta manutenção do sistema, no 
que se refere aos ajustes demandados legalmente e novas práticas de mercado, fica rateada 
entre todos os clientes. Este modelo de negócio permite às seguradoras manterem-se focadas 
no seu core business e na busca de menores custos de TI. 
 



Com a forte demanda do mercado segurador brasileiro por tecnologia de ponta aplicada ao seu 
negócio, um sistema de TI deve possuir algumas características básicas que permitam 
aumentar o nível de competitividade das seguradoras: 
 
Flexibilidade: o sistema deve disponibilizar ferramentas que permitam a rápida configuração e 
simulação de novos produtos para diminuir o time-to-market dos mesmos.  
 
Parametrização: elevados níveis de parametrização permitem que os sistemas se adaptem à 
cultura e regras de negócio de cada seguradora, sem necessidade de customizações, 
permitindo ao mesmo tempo a diferenciação entre as seguradoras e ao provedor de software 
manter uma versão única do sistema. Uma inteligente solução de parametrização também 
permite aos usuários do sistema uma maior autonomia em relação aos profissionais de 
tecnologia, tornando seu trabalho mais eficiente. 
 
Escalabilidade: com a popularização dos produtos de seguros e previdência os sistemas devem 
permitir aumento de escala instantânea mantendo a performance do sistema, e sem elevar os 
custos. 
 
Disponibilidade: os produtos de seguros e previdência devem ter altíssima disponibilidade para 
não comprometer a alta qualidade dos serviços prestados pelas seguradoras. 
 
Tecnologia: o sistema deve ser desenvolvido sobre uma tecnologia provada no mercado up-to-
date com as últimas tendências e com garantia de continuidade. 
 
Segurança: sofisticados controles de perfis de acesso ao sistema e registro de histórico de 
todas as transações do sistema (audit logs) são elementos fundamentais para minimizar os 
riscos operacionais da seguradora. 
 
Inteligência: os sistemas devem alimentar a alta direção com informações relevantes sobre o 
negócio, facilitando a tomada de decisão. 
 
No aspecto custo, novas alternativas de licenciamento e disponibilização do software estão 
sendo oferecidas pelo mercado de TI para atender a demanda das seguradoras. A licença de 
um software hoje pode ser adquirida pela forma tradicional, um valor pago uma única vez pelo 
licenciamento eterno, ou através do aluguel da licença (ou license on-demand) que permite o 
uso do software enquanto se estiver pagando a taxa mensal de aluguel da licença mais suporte 
e manutenção. Ainda é possível associar a modalidade de aluguel de licença a um provedor de 
serviços de data center, para disponibilizar o software remotamente (Application Service 
Provider), como um serviço, associado a toda infra-estrtura necessária para que o software 
opere com as características de performance e segurança exigidos pelo cliente. Este serviço 
nada mais é que uma completa terceirização (Outsourcing) do software, hardware e serviços 
de tecnologia associados. Esta modalidade de comercialização de sistemas reduz 
drasticamente os investimentos iniciais da solução, o tempo de implantação e os custos de 
manutenção da solução. 
 
Através de soluções que ao mesmo tempo são padrões para todo o mercado e permitem a 
diferenciação dos segurados por meio de parametrizações, o mercado segurador brasileiro 
poderá avançar oferecendo produtos mais inteligentes ainda a um custo menor de operação, 
suportados por sistemas arrojados disponibilizados no Brasil por empresas altamente 
capacitadas na área de Tecnologia da Informação. 
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