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Seguradoras buscam uma adoção mais ampla de 
novas tecnologias diante da COVID-19

À medida que a COVID-19 avança, um dos desafios para as empresas de diversos 
segmentos foi permitir a transição em massa para o trabalho remoto. Este foi o 
primeiro e mais visível imperativo tecnológico criado pelo contexto de pandemia, 
e imposto de maneira generalizada às organizações. No setor de seguros, o grau 
do desafio variou bastante entre as diferentes seguradoras. Algumas estavam 
em melhor posição para realizar essa mudança, devido a um histórico anterior de 
trabalho remoto entre os colaboradores. Já para outras a tarefa foi muito mais difícil. 

O desafio para escalar a conectividade

A real natureza do desafio não era o trabalho remoto em si, mas a escala e a 
velocidade com que ele deveria ser adotado. Na maioria das seguradoras, a 
arquitetura e a infraestrutura estavam em vigor, mas o grande volume de usuários 
simultâneos foi o aspecto que tornou isso excepcional. As seguradoras tiveram que 
escalar seus sistemas, portais e gateways por meio de suas redes virtuais privadas 
(Virtual Private Network - VPN) para lidar com o volume de tráfego. Para lidar com 
o aumento no volume de acessos, os sistemas precisavam ser configurados para 
filtrar e distribuir o tráfego entre redes públicas e privadas; a imagem da área de 
trabalho virtual (Virtual Desktop Imaging – VDI) precisou  ser estendida do back 
office para os usuários corporativos; a infraestrutura virtual e física precisava ser 
ampliada, incluindo o uso de vários provedores de nuvem para gerenciar melhor os 
picos de acesso; sistemas avançados de chamada e videoconferência tiveram que 
ser adotados rapidamente.

Em alguns casos, no entanto, o desafio foi mais intenso. Algumas tiveram que 
interromper imediatamente as atividades “normais” e colocar seus colaboradores 
em licença compulsória para reduzir a pressão nos sistemas operacionais. Laptops 
e outros hardwares precisaram ser comprados com urgência e os Service Desks 
precisaram auxiliar com a configuração para distribuí-los aos colaboradores, 
juntamente com tokens de acesso e senhas, quando necessário. Em alguns casos, 
equipes que não atuam com clientes foram orientadas a não utilizar VPN durante o 
horário de trabalho diurno devido a restrições de capacidade.

Necessidade contínua de monitoramento à medida 
que a situação se estabiliza

À medida que a situação avança, esses desafios de configuração têm sido 
endereçados. As equipes estão acessando os sistemas operacionais por meio 
de VPNs; seguradoras e colaboradores estão se acostumando à nova maneira 
de trabalhar. Isso não ocorreu sem custos,  uma seguradora estimou perdas de 
produtividade de cerca de 25% em alguns projetos que estavam em andamento. 
Mas essas perdas têm diminuído com o passar do tempo e as equipes aprenderam 
a trabalhar com eficiência nesse novo modelo de trabalho remoto.
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A intensificação da ameaça cibernética

Em meio a todos os desafios de infraestrutura e conectividade, ainda temos outra 
questão importante - a segurança e a ameaça cibernética. Infelizmente, o contexto 
da COVID-19 ampliou o cenário de ameaças existentes. Para os fraudadores essa é 
mais uma oportunidade de tentar obter dados e/ou acesso aos sistemas de forma 
ilegal. Observamos que houve um rápido movimento por parte de cibercriminosos 
para lançar ataques com o tema da COVID-19 com o objetivo de atrair alvos para 
sites falsos. De forma significativa, um dos principais ‘’links rápidos’’ no site da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) é referente ao tema de Cyber Security 
(Segurança Cibernética) alertando a respeito de mensagens falsas enviadas em 
nome da entidade1. Conforme apurou a BBC News, o Google bloqueia cerca de 18 
milhões de e-mails de golpes com o tema de coronavírus direcionados aos usuários 
do Gmail todos os dias2.

As seguradoras, portanto, precisam garantir que seus colaboradores estejam cientes 
do aumento nos riscos e observem os protocolos de segurança para evitar o risco 
de caírem em uma armadilha virtual. Além disso, a situação atual também aumenta 
o risco de más práticas internas de forma deliberada. Com as habilidades de gestão 
diminuídas por meio do trabalho remoto e com o fato de o ambiente doméstico 
ser menos seguro do que o da organização, as seguradoras (e todas as empresas) 
precisam se proteger contra o risco de ciberataques e colaboradores descontentes 
coletarem informações para fins não autorizados. Além disso, atividades fraudulentas 
podem aumentar, uma vez que existem menos controles para verificar os danos, 
métodos de pagamento e contato pessoal com agentes e processos operacionais, 
conforme mencionado mais adiante.

As seguradoras precisam identificar as áreas de risco crítico e protegê-las; monitorar 
o uso de tecnologias não autorizadas (Shadow IT), reforçar as políticas internas de 
Segurança da Informação e/ou quaisquer requisitos contratuais; além de focar seus 
esforços em ações que identifiquem situações que possam ser intencionais ou 
maliciosas.

Em resumo, é necessário encontrar um equilíbrio cuidadoso entre adotar a 
flexibilidade em momentos extraordinários e garantir níveis adequados de segurança 
e conformidade com as melhores práticas de prevenção.

Estratégia digital entre mercados

Do mesmo modo que a COVID-19 forçou as seguradoras a adotar formas de trabalho 
remotas e digitais, sem dúvida, também está impulsionando uma aceleração mais 
ampla da adoção de novas tecnologias em todo o setor. Essa é uma tendência que 
temos percebido há alguns anos, mas a atual situação está acelerando este cenário 
de forma significativa. 

Na China, por exemplo, a pandemia aumentou a popularidade do uso de serviços de 
plataforma on-line como o Ping An’s Group Doctor, que conecta pacientes e médicos 
prestando serviços de consultoria on-line, e que registrou níveis de crescimento de 
cerca de 900% desde o início da pandemia3. Outro modelo de seguro baseado em 
plataforma que está crescendo na China é o de ajuda mútua, por meio do qual os 
clientes pagam uma pequena taxa para pertencer a um serviço de seguro coletivo,  
com cerca de 300 milhões de membros “compartilhando o ônus dos sinistros” 4.

As seguradoras também fizeram parte de um acordo de blockchain na China e em 
Hong Kong (por meio do qual as informações médicas são compartilhadas entre 
provedores de saúde e seguradoras), colaborando, após o início do surto, para 
acelerar o fluxo de informações e processar o pagamento de sinistros de forma mais 
rápida por meio do sistema de pagamentos on-line da Alipay. 5

A China já possui um setor de seguros tecnologicamente avançado, mas outros 
países ou áreas que permaneceram com seus processos mais baseados em papel 

No entanto, não pode haver espaço para complacência. As novas configurações 
precisam ser revisadas de forma contínua, como por exemplo: existem pontos de 
falha na infraestrutura?, é necessário considerar soluções alternativas de conferência 
ou teletrabalho baseadas em nuvem?, os controles de acesso precisam ser 
relaxados? Contas de login remotas adicionais, ou credenciais, precisam ser criadas? 
Além disso, existe o desafio contínuo das equipes: a capacidade do suporte técnico 
de TI é suficiente? Quais contingências existem no caso de a equipe principal de TI 
ficar doente ou precisar parar de trabalhar em razão de alguma situação? Existem 
procedimentos de contingência para permitir que outros administradores acessem 
os sistemas críticos, se necessário?
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também aumentaram seus níveis de digitalização em razão do cenário atual. Mais 
informações estão sendo compartilhadas digitalmente, por meio de imagens 
ou vídeos, para apoiar na avaliação ou no processamento de sinistros. Uma 
representativa rede de agentes de seguro na Itália, que tradicionalmente trabalha 
em reuniões presenciais com os clientes, não teve escolha a não ser adotar os 
métodos digitais. Agentes e corretores representam cerca de 85% do mercado de 
ramos não-vida, enquanto os canais diretos nunca atingiram dois dígitos. A situação 
pode mudar o mercado neste contexto, com transformações significativas na forma 
como os negócios são feitos. A tecnologia existe, mas não tinha sido desafiada 
dessa maneira. O cenário da COVID-19 destacou a necessidade de mudança.

Transformação digital, nuvem - um novo cenário se 
aproxima

Em 2008, a crise financeira global levou ao redesenho de sistemas e processos 
de pagamentos e trouxe novos entrantes ao mercado, como as fintechs. Doze 
anos depois, a COVID-19 provavelmente pode levar o setor de seguros a acelerar 
a inovação em seus negócios por meio da mudança de canais e produtos físicos 
para modelos digitais baseados em automação e otimização de ponta a ponta dos 
processos, desde a entrada do cliente até o processamento de sinistros.

Até o momento, muitas seguradoras analisaram a transformação digital 
considerando uma perspectiva de produto ou concentraram seus esforços em 
componentes individuais da cadeia de valor (pagamentos ou aviso de sinistro, por 
exemplo). Mas, agora, provavelmente as seguradoras podem ter uma percepção 
maior da necessidade de se transformar digitalmente considerando todo o fluxo 
operacional. Podemos esperar uma revisão dos investimentos com tecnologia. A 
maioria provavelmente começará construindo internamente, sempre que possível, 
com base no que já existe, mas, além disso, provavelmente veremos um aumento 
nas despesas com fornecedores de software, além de potencialmente mais alianças 
e parcerias com insurtechs por meio das quais os recursos digitais (incluindo maior 
uso de Inteligência Artificial, robótica e automação) podem ser incorporados mais 
rapidamente.

Por meio de Inteligência Artificial, automação inteligente e uso de tecnologias como 
Internet of Things (IoT) e Big Data, as seguradoras poderão otimizar e aprimorar de 
forma significativa processos operacionais como:

• Precificação: com base em modelos comportamentais, dinâmicos e em tempo 
real;

• Subscrição: acelerando a coleta de dados e a avaliação de riscos;
• Análise de sinistros: com suporte de drones que podem substituir o aviso de 

sinistro e com algoritmos avançados para lidar com a rota inicial (local);
• Interações com os segurados: demandam esforço – por meio de mensagens de 

voz e texto (chatbots) e experiências personalizadas com base no cliente;
• Gerenciamento de fraude: ajudar a detectar, prever e prevenir padrões e ataques 

de fraude, com recursos forenses aprimorados para examinar e analisar dados. 

Espera-se um aumento nas implementações em nuvem. Até o momento, muitas 
seguradoras só se interessam por serviços em nuvem, talvez desestimuladas da 
adoção em larga escala, por conta da incerteza dos custos variáveis envolvidos 
quando comparados com os custos fixos da execução em servidores locais. 
Entretanto, considerando a necessidade de permitir um acesso rápido e responsivo 
a partir de qualquer lugar, provavelmente, essas preocupações serão superadas - 
mesmo que algumas seguradoras optem por modelos híbridos.

Também podemos ter reflexos na forma como as seguradoras interagem e 
mantêm relacionamento com agentes e corretores independentes, e também 
com fornecedores e prestadores de serviços. A situação está mostrando a 
seguradoras que os terceiros nem sempre são tão tecnologicamente preparados 
como se esperava, com seus sistemas enfrentando dificuldades para lidar com 
a interrupção nos negócios. Portanto, para agentes e corretores, as seguradoras 
provavelmente investirão mais na criação de um ambiente de ponta a ponta por meio 
do qual possam interagir. Com fornecedores e terceiros,  em muitos casos, temos 
percebido que a relação de dependência e continuidade dos negócios tende a mudar 
rapidamente. Nesse contexto, as capacidades de terceiros estão sendo analisadas 
de forma mais atenta com o objetivo de testar os aspectos de continuidade de 
negócios que podem ter sido contratualmente acordados, mas não foram validados 
anteriormente. Podemos esperar alguma racionalização na dependência de terceiros 
como resultado, com atividades mais críticas sendo realizadas internamente.
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O chamado que cria oportunidades

Saindo da crise, o setor de seguros pode e deve ser diferente: muito mais ágil, 
seguro, conectado e habilitado digitalmente. São as seguradoras que mantiverem o 
curso e acompanharem o ritmo dessa transformação que provavelmente terão êxito 
nessa jornada; aquelas que se voltarem ao modelo antigo podem perder o interesse 
do mercado. É possível que a COVID-19 tenha sido o chamado digital que o setor 
precisava. Agora, a oportunidade existe para aquelas que gerarem valor a partir dela 
para o seu negócio.
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