
Visão geral

As soluções da Guidewire têm implantação 
rápida, reduzem o custo total de propriedade 
e diminuem os riscos para as seguradoras. 
Nossa abordagem de implementação orientada 
abrange tudo o que você precisa para se 
adaptar e ter sucesso: uma solução totalmente 
funcional, práticas recomendadas do setor, uma 
base de código pronta para implantação na 
nuvem e nosso vasto conjunto de ferramentas.

Vantagens

• Suporte a todo o ciclo de vida do seguro

• Capacitação digital completa

• Abordagem de implementação baseada em experiência

• Plataforma e arquitetura dimensionáveis

Recursos

• InsuranceSuite na Guidewire Cloud

• Modelos de negócios predefinidos para negócios  
geridos de casa

• Suporte por canal direto para cotação e compra

• Integrações adicionais para autenticação, produção  
e gerenciamento de documentos

Guidewire’s  
Micro-BOP Solution
> Ofereça uma experiência completa para atender 

os clientes e seus negócios geridos em casa.

Implante a sua nova solução em apenas 12 semanas

À medida que a natureza do trabalho muda, as pessoas estão começando ou ampliando 
negócios que reflitam seus sonhos. As opções tradicionais de seguros para pequenos 
negócios não servem para singularidade desses empreendimentos. E os proprietários 
de pequenos negócios exigem simplicidade, rapidez e facilidade de uso quando o assunto 
é a experiência online com seguros.

Qual é a solução? O Micro-BOP da Guidewire, um produto de implantação rápida que 
inclui sistemas principais, integrações, conteúdo específico para a linha de negócios, 
práticas recomendadas de implementação e casos de uso predefinidos.

Implante o Micro-BOP para sua pequena empresa em poucos meses. Basta seguir um 
modelo de lançamento em duas fases, baseado em experiência, que começa com a 
instalação de componentes pré-integrados da Guidewire. Ele também passa por branding 
e testes, além de incluir a configuração do modelo de produto e dos fluxos de trabalho 
de subscrição. No fim do processo, você emitirá apólices em um produto Micro-BOP 
completo com acesso às ferramentas e às fontes de dados necessárias para alterá-las e 
expandir suas atividades no futuro. É um projeto greenfield otimizado para sucesso em 
longo prazo.



Guidewire’s Micro-BOP Solution

Simples, rápido e direto  

Forneça pequenos seguros comerciais para o 
crescente mercado de profissionais freelancer, 
empreendedores domésticos, trabalhadores 
temporários e muito mais.

Suporte comercial do Micro-BOP

 •  Trabalho em casa (consultoria de TI, contabilidade)
 •   Prestadores de serviços (limpeza, pintura,  

jardinagem etc.)
 •  Lojas virtuais em casa (roupas, presentes etc.)
 •  Profissionais de pet-walking e pet-sitting

Uma abordagem em etapas para lançar um  
seguro Micro-BOP para pequenas empresas

Fase 1: alicerce

Seu projeto começa com a instalação conjunta do InsuranceSuite e da arquitetura pré-
projetada da solução Micro-BOP para produtos, taxação, faturamento e modelos de 
negócios. Você pode refinar essas configurações na etapa seguinte. Em seguida, nossos 
especialistas adicionam uma visão geral do produto e a sua marca. Após o teste, o projeto 
está pronto para personalizar.

Fase 2: personalização

Nesta etapa, você refina mais o modelo de produto, detalhando a taxação e a precificação 
de acordo com as suas necessidades. Essa etapa também inclui a habilitação de fatores de 
uso e comportamentais, fluxos de trabalho de subscrição e outras integrações necessárias 
(por exemplo, outros fornecedores de dados terceirizados). Depois dos testes de regressão, 
a solução estará pronta para o lançamento.

Esse plano tem como base a estrutura de implementação do SurePath da Guidewire. O 
SurePath está alicerçado nas práticas recomendadas do setor e nas lições aprendidas por 
nossa equipe e nossos mais de 400 clientes no mundo inteiro com a comercialização de 
todos os tipos de produtos de seguro de P/C imagináveis. Seguir essa estrutura é uma 
etapa fundamental para garantir o sucesso da sua oferta de seguro baseada no Micro-BOP.

Alicerce
•  InsuranceSuite
•  Visão geral do produto
•  Integrações de parceiros
•  Teste de unidade
•  Arquitetura principal
•  Faturamento e taxação de base
•   Provisionamento de infraestrutura e do 

InsuranceSuite

Personalização
•   Conclusão da taxação, da cotação e do produto
• Fluxos de trabalho de subscrição
• Integrações e documentos adicionais
• Testes de regressão

A Guidewire é a plataforma de confiança das seguradoras de P/C para  
engajamento, inovação e crescimento com eficiência. Combinamos aplicativos 
digitais, principais, de análise e inteligência artificial para fornecer nossa  
plataforma como um serviço em nuvem. Mais de 400 seguradoras, desde 
novatas até as maiores e mais complexas do mundo, operam com produtos 
Guidewire. Para saber mais, envie um email para info@guidewire.com.
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