
Visão geral

O Guidewire Live Compare é um aplicativo de 
análise nativo da nuvem e com configuração 
fácil que está incluso na sua assinatura do 
ClaimCenter. O Compare monitora as principais 
medidas de sinistros e oferece feedback sobre o 
seu desempenho. Ele também otimiza decisões 
sobre sinistros com benchmark do setor e de 
entidades de mesmo nível.

Vantagens

• Melhoria na eficiência do processamento  
de sinistros

• Otimização de decisões com contexto sobre  
o setor de P/C

• Time-to-value rápido; incluso em sua  
assinatura do ClaimCenter

Recursos

• Monitore as principais medidas de sinistros

• Configure cenários de sinistros e de exposição

• Receba feedbacks com monitoramento e  
medição contínuos

• Tenha benchmarks seguros, anônimos e  
comparáveis de outras seguradoras

• Aproveite o design simples e fácil de usar,  
que aumenta a produtividade do usuário

Guidewire Live Compare
> Abra o caminho para a análise proativa  

de sinistros

Otimize as decisões sobre sinistros

Fazer uma análise de sinistros precisa é uma das tarefas mais desafiadoras do setor de 
seguros. Os clientes de hoje esperam liquidações rápidas, comunicações claras e visibilidade 
total dos sinistros. Mesmo assim, ainda que as organizações de sinistros se esforcem 
para oferecer o melhor atendimento ao cliente, elas ainda precisam alcançar requisitos 
estratégicos, como manter reservas precisas, gerenciar indenizações, prever catástrofes e 
manter a conformidade com requisitos regulatórios.

Equilibrar esses objetivos requer informações precisas e atualizadas. No entanto, a falta 
de feedbacks na hora certa das partes interessadas principais, informações incompletas e 
antigas e ferramentas inadequadas fazem com que as análises de sinistros continuem sendo 
um processo reativo, longo e caro. A insatisfação do cliente aumenta e o número de perdas 
também.

Para enfrentar desafios, você precisa de informações rápidas e de mais contexto. O Guidewire 
Live Compare oferece feedbacks que ajudarão você a implementar as mudanças no processo 
enquanto mensura e monitora o seu desempenho.



Compare mostrando resultados de benchmarks 
com entidades de mesmo nível

Configuração de filtros de dados e cenários  
no Compare

Guidewire Live Compare

Melhore a eficiência do processamento de sinistros

Guidewire Live Compare — aplicativo de análise nativo da nuvem e com configuração fácil, 
incluso na sua assinatura do ClaimCenter, monitora as principais medidas de sinistros e oferece 
feedback sobre o desempenho da sua organização em relação às seguradoras de mesmo nível na 
comunidade Guidewire ou ao seu próprio desempenho em outros momentos e lugares.

Com o Compare, você pode aumentar a eficiência do processamento de sinistros monitorando as 
principais medidas relacionadas a eles, como indenizações, despesas, tempos de ciclo, reservas, 
salvados, sub-rogação, porcentagem de fechamento, catástrofes e litígios. Quando conectado ao 
ClaimCenter, o Compare coleta diariamente as informações dos sinistros para que você consulte 
rapidamente métricas claras que podem ser usadas para tomar decisões e agir.

Fácil e pronto para usar

Com o Compare, você pode configurar e exibir rapidamente cenários de exposição e sinistros para 
uma linha de negócios ao longo de qualquer período. O design simples facilita o uso e apresenta 
os resultados em uma comparação lado a lado com barras de desvio e vários filtros para configurar 
os cenários. Todas as métricas de benchmark são normalizadas e anonimizadas para que os dados 
de uma seguradora dominante não sobreponham os dados das outras.

O Compare ajuda a economizar tempo e recursos na pesquisa de problemas, além de reduzir o uso 
de relatórios e ferramentas offline. Apresentando dados de exposição e sinistro em um formato 
acessível e consumível, o Compare facilita a comunicação aprimorada entre o departamento de 
sinistros e toda a equipe que não trabalha com sinistros.

Se você usa o ClaimCenter, seja na Guidewire Cloud ou em um ambiente autogerenciado,  
o Compare está pronto para uso gratuito. Com ativação fácil, a configuração demanda apenas 
algumas horas. Ela não requer planejamento, serviços adicionais nem consultores externos.

© 2022 Guidewire Software, Inc. Para obter mais informações sobre as marcas registradas da Guidewire,  
acesse https://guidewire.com/pt/legal-notices. Documento publicado em: 23/05/2021



 
Comparação da exposição acumulada no ano

“O Guidewire Live Compare 
nos ajudou muito a melhorar a 
recuperação de sub-rogação na linha 
de negócios de auto pessoal. Agora, 
somos uma das empresas com melhor 
desempenho do setor.”

– James Kaufmann,  
vice-presidente sênior, sinistros,  

California Casualty Insurance

A Guidewire tem a plataforma de confiança das seguradoras de P/C para 

engajamento, inovação e crescimento eficientes. Combinamos aplicativos 

digitais, principais, de análise e inteligência artificial para fornecer nossa 

plataforma como um serviço na nuvem. Mais de 450 seguradoras, desde novatas 

até as maiores e mais complexas do mundo, operam com produtos Guidewire. 

Para obter mais informações, envie um email para info@guidewire.com.

Sobre o Guidewire Live

O Guidewire Live é uma suíte de aplicativos de 
análises que oferece insights em tempo real no ciclo 
de vida do seguro. O Guidewire Live deixa qualquer 
decisão sobre seguros mais inteligente, usando 
informações selecionadas de uma matriz de fontes 
de dados de alto valor, integrando inteligência a 
processos principais e aprendendo continuamente 
ao monitorar o impacto nos negócios.

Guidewire Live Compare

Otimize as decisões sobre sinistros com contexto sobre o setor de P/C

O Compare oferece benchmarks seguros, anônimos e comparáveis com seguradoras de 
mesmo nível que mostram como você está lidando com os sinistros, seja em relação ao seu 
desempenho anterior ou ao de empresas semelhantes.

Com o Compare, a sua empresa pode se tornar líder do setor e equilibrar o atendimento ao 
cliente com outros requisitos estratégicos. Para usar o Compare, você precisa entrar para a Data 
Cooperative, que reúne dados de P/C anônimos e agregados para resolver problemas comuns 
do setor, como recuperação de sub-rogação, velocidade da liquidação de sinistros, consistência 
de liquidação, resultados dos litígios e muito mais.
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