
InsuranceSuite
Engaje, inove e cresça de maneira 
eficiente com a plataforma de seguros 
mais avançada do mundo. 

FOLHETO



Desafio do 
setor
O setor de P/C está passando por um 
momento sem precedentes de mudanças 
aceleradas. Para ter sucesso nestas condições, 
você precisa de uma plataforma de 
tecnologia confiável que possa usar para se 
diferenciar da concorrência.

Nossa  
solução
O Guidewire InsuranceSuite é a 
plataforma de seguros mais avançada 
do mundo. Ele complementa os 
principais sistemas das empresas com 
recursos digitais e insights de análise 
fundamentais para a inovação e 
confiabilidade.
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Aja rápido

Pense digital 
 
Seja inteligente

Descubra o seu 
potencial de TI

VISÃO GERAL

Espere mais dos seus sistemas principais.

A tecnologia não deve ser um obstáculo entre você e a sua estratégia de negócios, mas 
infelizmente este é um cenário frequente. Atualizar e integrar diferentes sistemas pode ser um 
processo frustrante e demorado, e as informações que você precisa analisar geralmente estão 
desatualizadas e armazenadas em diferentes locais. E isso não deveria ser assim. Seus sistemas 
principais devem dar suporte à sua estratégia de negócios, além de facilitar a tomada de decisões 
mais inteligentes ou a experimentação.

Foi por isso que a Guidewire criou a plataforma de seguros mais avançada do mundo: o Guidewire 
InsuranceSuite. O InsuranceSuite combina o ClaimCenter, o PolicyCenter, e o BillingCenter, 
unificando e potencializando processos de seguros de ponta a ponta, incluindo experiências 
digitais e análises integradas. E, assinando a Guidewire Cloud, você pode deixar as atualizações 
por nossa conta e ter certeza de que sempre terá a mais moderna tecnologia. Não é surpresa que 
mais de 290 seguradoras confiem no InsuranceSuite para ajudá-las a engajar, inovar e crescer com 
eficiência.

InsuranceSuite
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Aja rápido
Acelere as iniciativas essenciais para seus negócios, desde melhorias 
em processos até a oferta de novos produtos e a entrada em novos 
mercados. 
 
Para oferecer melhor suporte à sua estratégia de negócios em constante evolução, o InsuranceSuite 
fornece todas as ferramentas e recursos de que você precisa para ser ágil, incluindo serviços nativos na 
nuvem como os nossos mecanismos de taxação e de regras.

É fácil criar um novo produto de seguro no InsuranceSuite. O Advanced Product Designer permite 
criar um conceito visual do produto e automatiza a parte técnica da criação. Depois, o Digital 
Autogeneration simplifica a criação de uma cotação digital e da experiência de compra para o novo 
produto. Com estas ferramentas, seu lançamento ocorrerá em semanas, não meses ou anos.

"A Guidewire oferece a 
plataforma que nos permite 
mudar com rapidez e inovar 
em nosso portfólio de 
produtos. Além disso, há 
algo ainda mais importante: 
ela está mudando nossa 
cultura para algo realmente 
ágil, em que as pessoas 
trabalham juntas utilizando 
um processo ágil que permite 
mudanças rápidas e com 
baixo custo.” 

Jules Christmas
diretor de TI do grupo 
Saga Services
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“ Acreditamos que a Guidewire define um 
padrão alto de automatização e otimização 
de uma parte maior da experiência digital 
compartilhada entre clientes, corretores e 
seguradoras”

Carol Jardine
vice-presidente sênior e diretora de estratégia 
Wawanesa Insurance

Pense digital
Interaja com clientes, agentes e prestadores de serviço pelos 
canais preferidos deles. 
 
Nosso mundo é digital. Com o InsuranceSuite, suas experiências digitais são consideradas 
uma parte essencial da plataforma, não um tópico independente. Isto significa que você pode 
aproveitar os produtos de seguro e os processos de negócios dos seus sistemas principais para 
engajar todos os interessados nos canais favoritos deles, seja para fins de marketing, vendas, 
atendimento ao cliente ou sinistros.

O InsuranceSuite facilita a criação e a otimização de novas experiências digitais com base 
em análises integradas. E como a jornada de cada cliente é diferente, você pode ajustá-la e 
personalizá-la usando marcas, ofertas diferenciadas e muito mais.
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Seja inteligente 
 
Ajude os usuários a brilhar na hora com insights acionáveis 
incorporados aos seus processos principais.

As análises não devem vir após o processo. Por isso o Guidewire Analytics está incorporado 
no InsuranceSuite: para fornecer insights acionáveis que resultam em decisões e operações 
inteligentes.

As análises acionáveis começam com dados. Sua assinatura do InsuranceSuite inclui a 
Guidewire Data Platform, um repositório e uma fábrica de dados específicos de P/C que 
coleta dados continuamente de fontes internas e externas, e então os distribui pelo ciclo de 
vida do seguro.

A sua assinatura do InsuranceSuite também inclui:

•  Guidewire Explore: coleta e faz a curadoria dos dados do InsuranceSuite em tempo 
quase real para medir e monitorar o desempenho operacional da empresa

•  Guidewire Compare: fornece benchmarks para comparação com colegas do setor para 
que os usuários do ClaimCenter obtenham uma vantagem competitiva

•  Guidewire Predictive Analytics: uma plataforma de aprendizado de máquina específica 
para P/C que otimiza sinistros e melhora a lucratividade da subscrição

•  Cyence Risk Insights Starter Kit: um mecanismo de avaliação de risco sob demanda 
para usuários do PolicyCenter aproveitarem dados externos preditivos, melhorarem os 
resultados de subscrição e aproveitarem novas oportunidades de crescimento
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Descubra o seu 
potencial de TI
Transforme ideias inovadoras em resultados com uma 
plataforma criada para oferecer melhoria contínua.

A Guidewire Cloud foi criada para que você mantenha a sua distinção enquanto nos 
certificamos de que o nosso serviço de nuvem esteja sempre atualizado. Nós trabalhamos 
com você, no ritmo das suas atualizações. Os novos recursos são oferecidos desativados para 
que você possa decidir se e quando deseja ativá-los. As assinaturas incluem a revisão das 
alterações no seu código para garantir o desempenho, as operações e a segurança.

APIs abertas e extensíveis facilitam muito a criação e a manutenção de integrações em todo o 
seu sistema para que você possa se adaptar rapidamente a novas oportunidades e mudanças 
imprevistas.

“ Decidimos adotar a Guidewire 
Cloud como facilitadora de 
nossos negócios e nossas 
operações para melhorar 
o tempo de lançamento, a 
experiência do cliente, nossas 
funcionalidades digitais e a 
qualidade de nossos serviços.”

Lorenzo Chiofalo
chefe de inovação 
Aviva na Itália
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Sistemas principais do 
InsuranceSuite que já são 
executados na Guidewire 
Cloud, ou que estão sendo 
implantados

Clientes assinam pelo 
menos um aplicativo na 
Guidewire Cloud

Em investimentos em 
P&D desde 2016, o maior 
no setor de P/C

Por que a Guidewire? 
Confiança comprovada
Seguradoras de todos os tamanhos, incluindo algumas 
das maiores e mais complexas do mundo, contam com a 
Guidewire para fornecer um serviço na nuvem confiável e 
seguro.

Mais de 40 Mais de 140Mais de US$ 600 mi

A Guidewire demonstra conformidade 
consistentemente com nossa certificação ISO 
27001, PCI DSS, SOC 1 e 2 e competência em 
serviços financeiros da AWS.

A Guidewire é um parceiro de 
tecnologia avançada de APN e 
tem competência em serviços 
financeiros da AWS.
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Guidewire is the platform P&C insurers trust to engage, innovate, and grow efficiently. We combine digital, core, analytics, and AI to deliver our platform as a cloud service. 
More than 400 insurers, from new ventures to the largest and most complex in the world, run on Guidewire. For more information, contact us at info@guidewire.com.


