
 
 

 

 
Guidewire Cyence for 
Small Business 
Workers’ Compensation 
> Aumente a sua carteira de negócios com uma 

abordagem do século XXI para subscrição dos 
riscos de indenização por acidente de trabalho 
de pequenas empresas. 

Aproveite insights preditivos de dados não óbvios 

A subscrição dos riscos de indenização por acidente de trabalho no setor das pequenas e médias 
empresas é difícil. Os custos de aquisição são altos. A classificação é imprecisa. Os envios são 
preparados apressadamente. Quase todos os riscos são livres de perda e são muito semelhantes 
devido às informações escassas fornecidas nos formulários de aplicação padronizados. 

A boa notícia é que uma proliferação recente e explosiva de dados abriu o caminho para uma 
melhor subscrição de risco para pequenas empresas. No entanto, esses dados podem ser difíceis 
de usar, pois costumam estar ocultos em classificações de cliente, escondidos em sites comerciais, 
incógnitos em declarações de permissão ou bloqueados em bancos de dados do governo. 

A Guidewire chama isso de “dados não óbvios”, e eles podem ser fatores altamente preditivos de 
perda. Usando técnicas avançadas de aprendizado de máquina em petabytes de dados, testados 
em centenas de milhares de sinistros, aproveitamos a capacidade preditiva desses dados para 
melhorar a subscrição. 

Atualmente, as margens de subscrição são mínimas. Encontrar sinais preditivos no meio de big data 
é o que separa as seguradoras de excelente desempenho das que são vítimas da seleção adversa. 

Aproveite o futuro da subscrição para pequenas empresas conosco. 

Visão geral 

O Guidewire Cyence for Small Business 
Workers’ Compensation aprimora o processo 
de subscrição tradicional com modelos 
prontos para uso baseados em aprendizado 
de máquina e dados não óbvios. Tudo isso 
entregue por meio de APIs rápidas para dar 
suporte a um processamento direto. 
 

 

Vantagens 

• Diferencie envios que parecem semelhantes 

• Automatize recusas e encaminhamentos 

• Evite seleção adversa 

• Tenha insights preditivos oportunos sobre riscos 
pequenos 

 
Funcionalidades 

• Avaliação de risco em tempo real de todas as pequenas 
empresas nos EUA 

• Recuperação rápida de API nativa na nuvem 

• Implementação fácil: entre em operação em menos de 
três meses 

• Integração fácil em qualquer fluxo de trabalho de 
subscrição 

• Modelagem preditiva com base em bilhões de dólares 
em prêmios e sinistros reais 
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Turbine a subscrição para pequenas empresas 

A maioria dos riscos de indenização por acidente de trabalho das pequenas empresas 
parece igual no papel, até mesmo se esses riscos tiverem suscetibilidades a perda 
completamente diferentes. Usando apenas o nome e o endereço da empresa, o 
mecanismo de avaliação de risco do Guidewire Cyence for Small Business Workers’ 
Compensation possibilita que as seguradoras abordem esse problema, usando centenas 
de fatores de risco com curadoria de milhares de bancos de dados de terceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os usuários recebem, em tempo real, uma classificação de risco específica da empresa, mais de 
100 fatores de risco que explicam a classificação e uma comparação com outras empresas do 
setor. Esses resultados usam uma coleção de dados em petabyte para reunir dados relevantes 
específicos da empresa, como os seus fundamentos, insights comportamentais, sentimentos 
nas redes sociais e influências ambientais. Aumentar os envios com esses dados não óbvios 
proporciona uma melhor triagem de subscrição e uma seleção mais inteligente de riscos. 
  

Ganhe vantagem competitiva usando dados especializados 
e aprendizado de máquina 

 

Automatize os envios de baixo risco e sinalize 
os de alto risco para análise 
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Ganhe vantagem competitiva com a diferenciação de risco 

 Imagine um cenário de seguro comercial em que todas as informações sobre risco estão 
disponíveis sob demanda. Informações que não são simples, como horário de operação e 
serviços fornecidos, mas que também incluem informações intangíveis, como o 
sentimento de um consumidor e a conformidade da apólice. 

Por exemplo, duas lojas de hardware comuns com porte similar normalmente parecerão 
ter riscos semelhantes, como mostrado na tabela abaixo. Mas o Guidewire Cyence for 
Small Business Workers’ Compensation usa dados não óbvios para fornecer 
diferenciação de risco mais granular. Inserindo apenas um nome e endereço na API do 
Cyence, o mecanismo de avaliação de risco recupera centenas de pontos de dados de 
fontes comerciais, geoespaciais, governamentais e proprietárias em tempo real para 
mostrar diferenciação entre os riscos. Esse novo insight pode ser usado para aprimorar as 
decisões de preço e cotação. 

  Granview 
Hardware Thomson Tools 

Maioria dos 
aplicativos de 
indenização por 
acidente de 
trabalho 

Folha de pagamento 

Funcionários 

% de trabalho fora das instalações 

Modificação da experiência 

Trabalho concluído > 4,5 m 

Funcionários contratados por 
temporada 

• $ 1,1 milhão 

• 20 

• 7% 

• 1,0 

• Nenhum 

• Nenhum 

• $ 1 milhão 

• 18 

• 8% 

• 0,98 

• Nenhum 

• Nenhum 

Cyence for Small 
Business Workers' 
Compensation 
(usando APENAS 
nome e endereço) 

Problemas anteriores 

Serviços fornecidos 

Nível de atividade 

Índice de estilo de vida 

Unidade de saúde mais próxima 

 

• Nenhum 

• Corte de chaves 

• Silencioso 

• Salutar 

• 1 quilômetro 

 

• Salário, violações de trabalho 

• Entrega em domicílio, instalações 

• Muito ocupado 

• Insalubre 

• 6,5 quilômetros 

  

Baixo risco Alto risco 
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Veja os benefícios imediatos no ciclo de vida do seguro  

Caso de uso Exemplos Vantagens 

Preço • Modificar o preço-alvo usando 
fatores de risco preditivos 

• Reduzir a concessão de crédito 
para casos mais arriscados 

• Possibilitar preços precisos e 
granulares 

• Otimizar o uso de capital 

Encaminhamento/
recusa 

• Encaminhar automaticamente 
qualquer violação de horário ou 
salário anterior 

• Recusar automaticamente em 
caso de violações de segurança 
registradas acima do limite 
permitido 

• Ficar em conformidade com as 
diretrizes de subscrição 

• Capacitar a apetência por risco 
consistente 

Automação • Processamento direto (por 
exemplo, para pontuação de 
risco abaixo do 30º percentil) 

• Custos de aquisição mais baixos 

Criação de perfil 
do agente 

• Segmentar os agentes por 
qualidade do envio 

• Analisar negócios cotados, mas 
não vinculados 

• Otimizar a distribuição 

• Ter insights em tempo real das 
tendências de mercado e dos cenários 
competitivos 

 

A Guidewire é a plataforma de confiança das seguradoras gerais 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 
novates até as maiores e mais complexas do mundo, operam com produtos 
Guidewire. Para obter mais informações, envie-nos um email para 
info@guidewire.com. 

Valor preditivo comprovado 

O Guidewire Cyence for Small Business 
Workers’ Compensation funciona. Os 
fatores de risco com curadoria fornecem 
uma medida de desempenho preditiva além 
dos modelos de preço das seguradoras. 
Tendo a oportunidade de analisar o seu 
histórico de sinistros em relação a esses 
fatores de risco, podemos fazer uma 
demonstração. 

 


