Visão geral

Guidewire Data Platform

A Guidewire Data Platform é uma fábrica e
repositório de dados específicos para seguros de
P/C que coleta continuamente dados de fontes
internas e externas e fornece insights analíticos
sobre todo o ciclo de vida do seguro.

Vantagens
•

Obtenha valor dos seus dados
instantaneamente

•

Amplie a estratégia de dados da sua empresa

•

Incorpore a análise em tudo o que faz

> Amplie as suas oportunidades para
desenvolvimento e tome decisões orientadas por
dados com a Guidewire Data Platform.
Descubra um potencial ilimitado usando dados
Como uma seguradora, a quantidade de dados que você tem na ponta dos dedos aumenta
exponencialmente a cada segundo, seja em sistemas internos, dados de terceiros ou dados
comportamentais de clientes e parceiros.
As seguradoras inteligentes veem essa explosão de dados como uma oportunidade. Elas
querem ter a capacidade de aplicar dados internos, externos e comportamentais para

Funcionalidades
•

Capture e armazene dados internos quase em
tempo real

adicionar valor em todo o ciclo de vida. As possibilidades são infinitas, mas os dados
costumam ser confusos e difíceis de usar como um ativo comercial.
Eles precisam ser encontrados, extraídos, armazenados e passados por curadoria. A
jornada dos dados ao valor é complicada. Isso exige uma tecnologia que forneça as

•

Curadoria automática orientada por metadados

•

Técnicas de aprendizado de máquina e

descobrir oportunidades ocultas, aprimorar os resultados dos sinistros e subscrever

inteligência artificial específicas do setor de P/C

negócios lucrativos.

para insights preditivos
•
•

ferramentas necessárias, bem como estruturas e funcionalidades que ajudarão você a

A Guidewire Data Platform, um componente principal da sua assinatura da Guidewire

Entrega de dados por meio de APIs e acesso a

Cloud, ajuda a desbloquear o potencial ilimitado dos dados, tornando os seguros fáceis de

dados

comprar e usar.

Operacionalize e integre a análise nos processos
principais

Guidewire Data Platform

Uma base para a inovação orientada por análise
Atualmente, as seguradoras desejam aproveitar a capacidade do mercado em computação em
nuvem, explosão de dados e inteligência artificial para engajamento, inovação e
desenvolvimento eficientes. Elas querem se voltar para novas oportunidades, como:
•

Seguro para pequenas empresas: uma área em desenvolvimento e atraente

para as seguradoras que têm clientes que demandam velocidade,
conveniência e uma ótima experiência do usuário. As pequenas empresas
precisam dos seguros empresarial, patrimonial, para frota e de
responsabilidade civil, e cada vez mais, elas compram esses produtos online.
•

Riscos novos e em crescimento: riscos cibernéticos, de pandemia e reputação

representam outra área em crescimento, na qual os riscos são analisados e
precificados de modo completamente diferente dos métodos atuariais
tradicionais.
•

Sistemas principais mais inteligentes: atuários, gerentes de produtos,

profissionais de sinistros e subscritores querem acesso a uma tecnologia que
forneça melhor insight preditivo e a capacidade de analisar riscos com mais
precisão.
•

Business intelligence: os usuários precisam que a BI seja inteligente, simples e

em tempo real. Eles também querem usar dados sindicalizados para fazer
comparação de desempenho e benchmark.
A Guidewire Data Platform é a base para a inovação orientada por análise e foi criada de
acordo com os três princípios a seguir.

Ingestão de dados
A Guidewire Data Platform captura todos os dados do Guidewire InsuranceSuite quase em
tempo real e com um histórico de alterações completo, armazenando esses dados em um data
lake. Além disso, a plataforma usa um processo chamado captura de dados, que coleta uma
grande quantidade de dados técnicos e comportamentais de fontes variadas na internet,

Um caminho seguro dos dados ao valor

incluindo dados públicos, de código aberto, de propriedade e de terceiros.

© 2020 Guidewire Software, Inc. Para obter informações sobre as marcas registradas da Guidewire,
acesse http://www.guidewire.com/br/legal-notices. Documento publicado em: 15-06-2020

Guidewire Data Platform

Gerenciamento de dados
“Descobrimos que a experiência em
engenharia e os recursos de ciência de
dados da Guidewire nos ofereceram a
melhor solução para lidar com os
desafios do mundo de hoje, que é

Em seguida, a plataforma aplica técnicas de curadoria automática orientada por metadados
para preparar os dados para consumo analítico. Ela inclui um mecanismo de inteligência
integrado, o Cyence, para você superar o seu desempenho. O Cyence usa técnicas de
aprendizado de máquina e inteligência artificial criadas ao longo de anos de experiência
atuarial, em sinistros, apólices e ciências de dados, além de ter treinamento em grandes
quantidades de dados para gerar insights preditivos.

movido a dados.”
— Adam Rich, chefe de tecnologia de

Entrega de dados

subscrição, Beazley Insurance Services
A plataforma fornece insights que contribuem com todas as soluções do Guidewire Analytics:
Risk Insights, Predictive Analytics e Business Intelligence. Isso é possível usando as APIs

RESTful e os serviços em nuvem para acesso a conjuntos de dados brutos e com curadoria,
ajudando a dar suporte a estratégias mais amplas de dados corporativos e a aproveitar

Sobre o Guidewire Analytics

aplicativos de terceiros. A plataforma também inclui uma estrutura para operacionalizar e
integrar insights analíticos no ciclo de vida do seguro.

Identifique oportunidades de crescimento e

Com uma grande fonte de dados prontos para uso na nuvem, imagine as possibilidades que a

tome decisões inteligentes com uma trajetória

Guidewire Data Platform pode proporcionar com os seguintes agregadores de valor:

clara dos dados ao valor com o Guidewire
Analytics, viabilizado pela Guidewire Data

•

Melhor seleção de risco: melhore a qualidade da sua carteira de negócios com

avaliação de risco mais precisa e decisões de capital embasadas.

Platform e pelo Cyence.
•

Crescimento lucrativo: melhore os seus índices combinados. Alcance e

retenha clientes lucrativos.
•

Eficiência operacional: simplifique as suas operações acelerando o tempo até

o valor. Ofereça cotações em minutos, lance novos produtos de seguro em
horas, teste e aprenda, adapte e tenha sucesso.
•

Experiência superior do cliente: agrade os seus clientes com seguros fáceis de

comprar e usar.
A Guidewire Data Platform reúne dados na escala e no ritmo certos para posicionar melhor as
seguradoras no ambiente competitivo de hoje. Ela faz curadoria dos dados reunidos em
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

tempo real com uma visão específica do setor de P/C que integra insights inteligentes nos
principais processos de negócios, fazendo com que os funcionários do setor de seguros
tenham sempre todas as informações.

novates até as maiores e mais complexas do mundo, operam com produtos
Guidewire. Para obter mais informações, envie-nos um email para
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