
Visão geral

A Guidewire Data Platform é a mais completa 
plataforma de dados para seguros de P/C 
fornecida na nuvem. Ela permite que você 
acesse seus dados com segurança, acelere 
o tempo de descobrimento de insights e 
aproveite seu potencial de inovação.

Vantagens

• Use todos os seus dados

• Acelere o tempo até o descobrimento de insights

• Aproveite seu potencial de inovação

Recursos

• Reúne e armazena dados de fontes internas e  
externas

• Organiza dados em conjuntos e data marts prontos 
para os negócios

• Serviços de acesso a dados síncronos e assíncronos

• Serviços de análise e ciência de dados

Guidewire  
Data Platform
> Expanda suas oportunidades de crescimento  

com decisões baseadas em dados

Descubra um potencial ilimitado usando dados

Atualmente, sempre escutamos frases como “dados são valiosos como o petróleo” e “os dados 
são o novo software”. O volume de dados disponibilizados está crescendo exponencialmente, e 
o setor de seguros não é exceção. Os dados de seguros vêm de sistemas principais, podendo ser 
coletados de terceiros e incluindo também dados comportamentais de clientes e parceiros.

As seguradoras inteligentes veem essa alta dos dados como uma oportunidade de transformar 
os negócios. Elas querem poder aplicar dados a vários casos de uso, como relatórios, integração 
de sistemas, além de diferentes cargas de trabalho de ciência e de análise de dados. As 
possibilidades de uso dos dados são infinitas, mas transformá-los em algo útil e acessível 
para todos é um problema complexo. Os dados costumam ser confusos, isolados e difíceis de 
transformar em um ativo comercial.

Muitas soluções foram usadas para atender a essas necessidades: bancos de dados, data 
warehouses e, mais recentemente, data lakes. Essas soluções têm benefícios claros, mas também 
limitações à medida que as necessidades de gerenciamento de dados evoluem ao longo dos anos. 
A ascensão da computação na nuvem criou uma oportunidade para repensar essas soluções.

Uma solução completa precisa permitir o uso de dados como um serviço, com acesso, curadoria 
e conformidade de dados em diversos sistemas, atendendo também aos requisitos de fidelidade 
e latência. A Guidewire fornece a mais completa solução específica para P/C, a Guidewire Data 
Platform, fornecida como serviço na nuvem.



Guidewire Data Platform

A Guidewire Data Platform coleta dados de sistemas principais da Guidewire e legados, externos 
e de terceiros, além de contribuições dos clientes da Guidewire. Os dados são coletados por 
streaming em um repositório do tipo data lake e por ETL em lote em um repositório do tipo data 
warehouse. Posteriormente, os dados são organizados de acordo com princípios simples de uso 
de metadados e, depois, em conjuntos de dados prontos para negócios e data marts em lote. Em 
seguida, os serviços com valor agregado da plataforma usam os dados selecionados para apoiar 
os casos de uso de dados do cliente e alimentar aplicativos e soluções da Guidewire.

Serviços de acesso a dados

Os serviços a seguir permitem acessar facilmente os dados por processos síncronos e assíncronos:

• Serviço replicado de streaming de dados: acesso quase em tempo real a todos os dados 
brutos do Guidewire InsuranceSuite

• Serviço de acesso a dados selecionados: acesso unificado a dados brutos e pré-
selecionados pelo Data Studio, uma ferramenta de criação e gerenciamento de conjuntos 
de dados de negócios com serviços de integração de dados em lote

• API de serviços de dados externos: acesso a dados coletados pelo mecanismo de captura

• Serviço do gateway de integração: assinatura assíncrona e consumo de eventos comerciais

Guidewire Data Platform

Liberte seus dados com o Data Studio
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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.

“Descobrimos que a experiência 
em engenharia e os recursos de 
ciência de dados da Guidewire nos 
ofereceram a melhor solução para 
enfrentar os desafios do mundo de 
hoje, que é movido a dados.”

—Adam Rich, chefe de tecnologia  
de subscrição,  

Beazley Insurance Services

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.

Guidewire Data Platform

Serviços de análise e ciência de dados

Os serviços a seguir estão por trás dos aplicativos do Guidewire Live:

• O serviço de business intelligence operacional em tempo real (Explore) fornece 
diferentes exibições e painéis de sinistros e apólices.

• O serviço de modelagem preditiva (Predict) permite criar, importar, implantar, 
integrar e monitorar modelos preditivos.

• O serviço de benchmark (Compare) fornece análises de sinistros e comparações 
entre entidades de mesmo nível para usuários do Guidewire ClaimCenter.

• O serviço de avaliação de risco (Assess) realiza a diferenciação de risco e a 
subscrição contínua, usando dados atípicos e comportamentais.

A Guidewire Data Platform está inclusa na assinatura da nuvem e permite acessar dados 
com segurança, oferecendo diferentes cargas de trabalho analíticas. Com a Guidewire  
Data Platform, é possível:

• Usar todos os seus dados: seus dados são aprimorados com dados de redes sociais, 
de terceiros e dados anonimizados de entidades de mesmo nível

• Acelerar o tempo até o descobrimento de insights: acesso e seleção simplificados  
de todos os dados para fornecer insights cinco vezes mais rápido

• Descobrir seu potencial de inovação: suporte a análises de loop inteligente para 
transformar suas ideias inovadoras em resultados

A Guidewire Data Platform reúne dados na escala e no ritmo certos para posicionar 
melhor as seguradoras no ambiente competitivo atual. Ela seleciona dados reunidos em 
tempo real com uma visão específica do setor de P/C que integra insights inteligentes 
aos processos principais do negócio, fornecendo sempre as informações certas aos 
funcionários do setor de seguros.
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