
SEGUROS 

Tecnologia é aposta do setor 
de seguros para expansão 
Segundo especialistas e 
executivos do mercado, 
a indústria de TI auxilia 
na ampliação dos 
negócios na medida em 
que agiliza o serviço, a 
venda e reduz custos 

SÃO PAULO 

A perspectiva para o mercado se-
gurador está na expansão de 
12,8% em 2012, para o total de R$ 
246,86 bilhões em prêmios. Se-
gundo a Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização 
(CNSeg), a indústria de tecnolo-
gia da informação (TI) será um 
importante suporte para este 
crescimento, no sentido de redu-
ção de custos, popularização das 
apólices e incremento da oferta 
de produtos para os consumido-
res. A SulAmérica, por exemplo, 
investe no cloud computing, já a 
JMalucelli inicia a comercializa-
ção on-linede seguro garantia. 

Roberto Almeida, presidente 
da comissão de TI da CNSeg, ex-
plica que há a necessidade entre 
as companhias de seguros de es-
tarem atualizadas para terem 
produtos competitivos. "A ansie-
dade dos clientes exige produtos 
em tempo real e as seguradoras 
precisam melhorar a infraestru-
tura para que o sistema não caia 
Toda a parte de sinistro por exem-
plo, não pode estar fora de um sis-
tema robusto sete dias por sema-
na e 24horas no ar". 

Durante o ano de 2012, os in-

vestimentos das empresas brasi-
leiras em tecnologia devem so-
mar quase R$ 64,6 bilhões, alta de 
9% na comparação com 2011, se-
gundo pesquisa do Instituto Sem 
Fronteiras CISF). "As seguradoras 
são iguais às outras companhias. 
O diferencial é que pre-
cisam oferecer em tem-
po real tecnologia mo-
derna e robusta", diz Al-
meida. 

O executivo da CN-
Seg ressalta ainda que o 
maior desafio atual está 
em oferecer produtos 
para todas as classes so-
ciais. "No caso do mi-
crosseguro tem que ter 
ferramentas baratas e a 
tecnologia comparti-
lhada entre as segura-
doras garante o baixo 
preço", afirma o presi-
dente da comissão de TI 
daCNSeg. 

O diretor de TI da SulAmérica 
Seguros, Cristiano Barbieri, deta-
lha que o uso de tecnologia fun-
ciona como potencializador dos 
negócios. "A forma como com-
pramos tecnologia hoje vai fazer 
diferença no futuro. Quemnão ti-
ver, principalmente o cloud com -
puting, vai ter dificuldades para 
reduzir custos e manter a compe-
titividade". 

O cloud computing, no qual o 
diretor se refere, consiste em uma 
plataforma de computação em 
nuvem para o armazenamento 
de dados por meio da Internet, 
que podem ser compartilhados. 
A SulAmérica utiliza a ferramenta 
Google Apps nas operações. Se-
gundo Barbieri, no primeiro mo-

mento o projeto contempla mu-
danças na comunicação internae 
na colaboração departamental 
entre os funcionários. "No médio 
prazo, queremos ajudar a com-
panhia a fazer mais negócios faci-
litando a vida do corretor de segu-

ros, que poderão fazer 
cotação e contratação 
de seguros integrada à 
essa plataforma". 

Para o projeto, a com-
panhia investirá R$ 3,8 
milhões em cinco anos, 
mas o diretor revela que 
se fossem realizados 
gastos tradicionais com 
infraestrutura, suporte 
técnico e atualização de 
software o valor chegaria 
a R$ 10 milhões. "Deixa 
de gastar cerca de R$ 6 
milhões do que seria in-
vestido em uma solução 
tradicional". 

Além do Google Apps, 
Barbieri conta que a SulAmérica 
desenvolve diversas ações, como 
o business analytics, utilizado na 
gestão avançada de investimen-
tos; e a modernização da plata-
forma de atendimento e paga-
mento de sinistros. "Na terceirali-
nha temos o canal de dispositivos 
móveis inteligentes, onde o cor-
retor e o cliente podem consultar 
pelo smartphone as informações 
que teriam acesso de um compu-
tador. Queremos oferecer um ser-
viço onde ele estiver". 

Com 35% de participação de 
mercado em seguro garantia 
(marketshare, na sigla em inglês), 
a JMalucelli lança ainda neste se -
mestre plataforma para correto-
res de venda de apólices pela in-

ternet. O vice-presidente do gru-
po, Alexandre Malucelli, diz que o 
produto será uma ferramenta pa-
ra os corretores, que poderão pela 
web consultar limites, sinistros e 
pedir a emissão do contrato. "Te-
mos a pretensão de fazer pela In-
ternet cerca de 28% ou 30% das 
vendas do seguro garantia". 

A Cesce Brasil, que tem 6,5% de 
participação no ramo de seguro 
garantia, também realiza aportes 
neste ano no setor de tecnologia. 
"Temos o Portal do Corretor e no-
vas ferramentas de análise de ris-
co para dar robustez e agilidade. 
O corretor pode cadastrar o clien-
te e obter respaldo do limite libe-
rado, que em até um minuto será 
entregue". A CesceBrasil atingiu 
R$ 47 milhões em prêmios em se-
guro garantia no ano passado, o 
que corresponde a um cresci-
mento de 27%, enquanto o mer-
cado avançou 15%, para R$ 703,7 
milhões, de acordo com dados da 
Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). 

Ao ser questionado sobre os 
perfis de produtos mais adequa-
dos para a venda on-line, o presi-
dente da comissão de TI da CN-
Seg, Roberto Almeida, afirma que 
todos podem ser comercializa-
dos de acordo com a regulamen-
tação da Susep. No entanto, al-
guns precisam da presença física, 
como as apólices de proteção aos 
automóveis, que devem ser ven-
didas após vistoriado veículo. 

MARCELLE GUTIERREZ 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 15 mar. 2012,  Caderno B, p. B1.




