
A seguradora americana Assurant recorreu a um
sistema de BI para análise de risco e com isso reduziu
seus preços em até 60% para se adequar ao mercado
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entre outros benefícios, contribuiu para reduzir o
valor das tarifas praticadas pela segurada em até
60% no país. Quando chegou ao Brasil, em 2002, a
Assurant trouxe a metodologia de análise de risco
de apólices baseada nos índices da matriz, nos Es-
tados Unidos, além de França e Espanha, locais em
que já tinha operações. Não demorou para a em-
presa perceber que os parâmetros não se aplicavam
ao mercado brasileiro, pois havia uma disparidade
entre os preços que a Assurant pretendia ofertar e
os dos concorrentes. Para comprovar as diferenças
entre os países, a TI da Assurant recorreu a um
sistema de Business Intelligence, em janeiro de
2004. A opção foi pelo Enterprise Guide, da SÃS,
que já era usado pela matriz na área de marketing.
"No Brasil, adotamos o BI como solução de supor-

za e a extração das informações do banco de dados
Oracle para o Business Intelligence da SÃS.

parâmetFOS > A primeira providên-
cia foi fazer uma análise detalhada do perfil dos
clientes e de todos os dados de ocorrência da empre-
sa em seus dois anos de operação no Brasil, para po-
der negociar com a matriz. "Graças a essas informa-
ções, conseguimos adequar os parâmetros de análi-
se e nossos preços à realidade brasileira. Pela estima-
tiva da matriz, a probabilidade de ocorrências, item
que encarece o seguro, chegava a ser 50% superior à
taxa praticada hoje", diz Felinto.
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co de dados atualizado naquele momento per-
mitiu colocar o BI para rodar em apenas um mês.

"Depois disso, foram quatro meses de ajustes fi-
nos, mas com o sistema já em utilização", afirma
Felinto. A Assurant contratou a consultoria espa-
nhola Soluziona para fazer o tratamento, a limpe-

guros. Segundo Felinto, o fato de ter um ban-
linto, gerente de tecnologia da Assurant Se-

ração do nosso negócio", diz Marcelo Fe-
te à decisão de análise atuarial, o co-



As novas tarifas, mais competitivas, impactaram
os resultados da empresa. "Em 2004, mais que do-
bramos o faturamento", afirma Felinto. Naquele
ano, a Assurant registrou crescimento de 130% em
relação a 2003. Em 2005, o resultado aumentou
em 68% e para 2006 a expectativa da companhia
é crescer mais 90%. "Sem a adequação da nossa
política atuarial para o mercado nacional, não con-
seguiríamos nos tornar tão competitivos e não te-
ríamos esses índices de crescimento", diz Ricardo

Stocco Saponara, gerente atuarial da empresa. Se-
gundo Saponara, os novos parâmetros de análise
de risco geraram uma redução média de 30% do
valor das tarifas de seguro, mas existem casos em
que chegam a custar 60% menos.

Outro benefício que a Assurant destaca no uso
da ferramenta foi a automatização dos relatórios,
que eliminou erros e agilizou a emissão de análises
para a Superintendência de Seguros Privados (Su-
sep), órgão de controle e fiscalização do setor, vin-
culado ao Ministério da Fazenda. "Depois da im-
plantação do BI, não tivemos mais problemas em
cumprir os prazos da Susep", afirma Felinto.

Além da análise atuarial, os departamentos finan-
ceiro, comercial e de marketing da empresa também
fazem uso do BI. "A ferramenta serve de suporte às
decisões importantes da companhia, seja para ana-
lisar a lucratividade de um setor, seja para traçar o
perfil de uso de um cliente", diz Felinto. O investi-
mento total para a implantação da solução de BI foi
de 300 mil reais. "Não fizemos estudo de retorno
sobre investimento, mas, pelos resultados que con-
quistamos, a solução já se pagou", afirma Felinto. €€
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