
Com o objetivo de facilitar o dia
a dia de seus segurados, a RSA
Seguros, um dos maiores gru-
pos seguradores do mundo, traz
para o mercado o aplicativo
RSA Seguros, ferramenta gratui-
ta que oferece informações so-
bre produtos, localização das fi-
liais e assistências técnicas.

O aplicativo, disponível para
smartphones e compatível com
as plataformas iOS e Android,
conta com uma navegação sim-
ples e objetiva que agiliza, por
exemplo, a comunicação de si-

nistros e o acesso à lista de ofici-
nas credenciadas e aos telefo-
nes de emergência — tanto da
RSA Seguros quanto de serviços
públicos e ouvidoria.

De acordo com o Diretor de
Operações e Tecnologia da RSA
Seguros, Roberto Chateau-
briand Filho, a companhia tem
por objetivo oferecer ferramen-
tas que simplifiquem o acesso
aos serviços de forma ágil e se-
gura por meio de dispositivos
móveis. “Acreditamos que o
aplicativo facilitará o dia a dia
dos segurados, permitindo o
acesso a informações sobre os
serviços disponíveis”, afirma o
executivo.

O programa auxilia também
o segurado a lembrar de sua pró-
xima revisão técnica; basta atua-
lizar a data em que foi realizada
a última revisão que o software
programa e envia, automatica-
mente, um lembrete com a data
da próxima vistoria necessária,
entre outras funcionalidades.

Para baixar o aplicativo, basta
acessar a App Store (para a plata-
forma iOS) ou a Play Store (para
a plataforma Android), pesqui-
sar o aplicativo RSA Seguros e fa-
zer o download do programa.

Três séculos
A RSA Seguros é uma das princi-
pais seguradoras de capital
aberto do mundo, com mais de
300 anos, negócios em mais de
140 localidades e operações em
33 países. A companhia tem cer-
ca de 23 mil funcionários e
mais de 17 milhões de clientes
e, em 2011, registrou prêmios
de £ 8,1 bilhões.

Os negócios da companhia

são divididos estrategicamente
em quatro regiões: Reino Unido
e Europa Ocidental, Escandiná-
via, Canadá e Mercados Emer-
gentes.

A RSA atua, no Brasil, com
foco em seguros de transpor-
tes, auto frotas, vida em gru-
po, patrimoniais, responsabili-
dade civil, riscos de engenha-
ria e seguros de afinidade. Em
2011, recebeu o prêmio de Me-
lhor Desempenho Econômico-
Financeiro na carteira de Trans-
portes Internacional, e foi pre-
miada também pelo Programa
de Incentivo a Corretores e pe-
lo Case de Sucesso em Marke-
ting de Produto. ■ C.M.

O Grupo Boticário, que contro-
la as unidades de negócio O Bo-
ticário, Eudora, quem disse, be-
renice?, The Beauty Box e Skin-
gen Inteligência Genética,
inaugurou um Centro de Pes-
quisa e Desenvolvimento, em
São José dos Pinhais, na região
metropolitana de Curitiba
(PR). Com mais de 8 mil me-
tros quadrados, o empreendi-
mento recebeu investimentos
de R$ 37 milhões.

Equipamentos de alta tecnolo-
gia, tais como câmaras com con-
trole de temperatura e umida-
de, permitem a comprovação
científica da conformidade dos
produtos, no que tange à sua efi-
cácia, segurança e estabilidade,
tanto em relação à fórmula,
quanto às embalagens. Com
eles, é possível medir a hidrata-
ção e o nível de transpiração da
pele, além do volume e profun-
didade de sinais de envelheci-
mento, observar o nível de per-
meação cutânea de um creme
(camada da pele em que o produ-
to chega), fazer simulações de
radiação solar, de envelheci-
mento e até mesmo da exposi-
ção do produto ao movimento
dentro de uma bolsa ou durante
o transporte entre a indústria e

o ponto de venda. Ensaios de re-
sistência e funcionalidade de
materiais também são realiza-
dos no laboratório de tecnologia
de embalagens e são aplicados
tanto para projetos de produtos

quanto para a qualificação de
fornecedores já estabelecidos.

“Com equipamentos de alta
tecnologia, espaços idealizados
e projetados com a colaboração
da equipe, e um time multidisci-

plinar de profissionais, o CPD
reafirma a excelência do Grupo
Boticário na criação de produ-
tos de beleza”, afirma o presi-
dente do Grupo Boticário, Artur
Grynbaum. Ele enfatiza que o

empreendimento é hoje compa-
tível com o que há de mais avan-
çado no mundo, no segmento
de perfumaria e cosméticos.

Quase metade do faturamen-
to do grupo é resultante dos lan-
çamentos que a organização co-
loca no mercado por meio de
suas unidades de negócio. “A
inovação sempre esteve no
DNA do Grupo Boticário. So-
mente em 2012, foram cerca de
1,6 mil produtos novos. Só o lan-
çamento da unidade quem dis-
se, berenice?, inaugurada em se-
tembro, envolveu o desenvolvi-
mento de mais de 500 produtos
em cerca de um ano”, completa
Grynbaum.

Nanotecnologia
O grupo investe cerca de 2,5%
de seu faturamento em Pesqui-
sa e Desenvolvimento. Foi a pri-
meira empresa privada no Bra-
sil a adquirir, em 2007, um cro-
matógrafo massa/massa —
equipamento de cerca de R$ 1
milhão destinado a pesquisas
com nanotecnologia. Também
foi a primeira a aplicar nanotec-
nologia em cosméticos e a de-
senvolver um produto com tri-
pla nanotecnologia, cuja carac-
terística principal é possibilitar
o combate ao envelhecimento
atuando em diferentes cama-
das da pele. ■

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br
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Boticário investe R$ 37 mi
em novo centro de pesquisa

Seguradora desenvolve aplicativo para os clientes

Gisele Koprowski

Ferramenta está
disponível para
smartphones

e é compatível
com as plataformas

iOS e Android

Agendamento das revisões
técnicas é um dos benefícios
oferecidos pela ferramenta

Unidade, em São José dos Pinhais (PR), atuará no aperfeiçoamento da qualidade e eficácia dos cosméticos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 abr. 2013, Inovação & Tecnologia, p. 20.


	BRAECO1-01__12-04-13
	BRAECO1-02__12-04-13
	BRAECO1-03__12-04-13
	BRAECO1-04__12-04-13
	BRAECO1-05__12-04-13
	BRAECO1-06__12-04-13
	BRAECO1-07__12-04-13
	BRAECO1-08__12-04-13
	BRAECO1-09__12-04-13
	BRAECO1-10__12-04-13
	BRAECO1-11__12-04-13
	BRAECO1-12__12-04-13
	BRAECO1-13__12-04-13
	BRAECO1-14__12-04-13
	BRAECO1-15__12-04-13
	BRAECO1-16__12-04-13
	BRAECO1-17__12-04-13
	BRAECO1-18__12-04-13
	BRAECO1-19__12-04-13
	BRAECO1-20__12-04-13
	BRAECO1-21__12-04-13
	BRAECO1-22__12-04-13
	BRAECO1-23__12-04-13
	BRAECO1-24__12-04-13
	BRAECO1-25__12-04-13
	BRAECO1-26__12-04-13
	BRAECO1-27__12-04-13
	BRAECO1-28__12-04-13
	BRAECO1-29__12-04-13
	BRAECO1-30__12-04-13
	BRAECO1-31__12-04-13
	BRAECO1-32__12-04-13



