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era digital não somente está consolidada, como mais que presente na vida
das pessoas. Celulares 100% conectados com a internet, interligados com contatos da agenda, e-mails, aplicativos, enfim,
nós nos relacionamos muito mais com máquinas e sistemas, do que com outras pessoas. E o mercado segurador precisa estar preparado para atuar nessa nova era da Internet
das Coisas (IoT).
Segundo artigo de Enrique Garland, estrategista da Affinion, com o tema “A Internet
das Coisas”, existem cerca de 14 bilhões
de objetos conectados à Internet. Analistas
do setor estimam que, nos próximos cinco
anos, o número de dispositivos conectados
pode ser de 20 bilhões a 100 bilhões e as
oportunidades decorrentes desse fenômeno
continuam a ser um dos tópicos mais quentes do mundo tecnológico.
Garland conta que a empresa de pesquisa
internacional IDC previu que até 2018 haverá 200 mil novas aplicações IoT e os gastos
serão uma vez e meia acima dos níveis atuais. Claramente, os consumidores começam
a abraçar essas inovações e até mesmo a exigi-las. Pesquisas recentes, conduzidas pela
TNS em nome do software GMC, um líder
global no gerenciamento de comunicação do
cliente, descobriram que 19% dos consumidores dizem que as seguradoras devem usar
aplicativos móveis para se comunicar com
eles, enquanto apenas 5% das seguradoras
dos consumidores atualmente fornecem tal
serviço. Esta é uma enorme diferença entre
as expectativas dos consumidores e a realidade do que está disponível.
Além disso, a pesquisa mostrou que 56%
dos atuais clientes de seguros gostariam
que sua seguradora usasse a tecnologia, tais
como monitores de saúde ou carros ligados
para fornecer um prêmio mais preciso, mesmo que isso resultasse em pagar um pouco
mais inicialmente, a fim de reduzir os prê-

mios ao longo do tempo.
O artigo também esclarece que, apesar dos
gastos correntes, apenas 7% das empresas
desenvolveram uma estratégia abrangente
para o IoT e comprometeram investimentos
em conformidade. Esta falta de visão é frustrante, enquanto, em geral, os principais executivos reconhecem o potencial do IoT para
ter emprego a longo prazo e crescimento da
receita, eles ainda são reticentes. A desconexão entre sentimento e investimento real em
IoT pode ser devido, em parte, a uma falta
de compreensão entre os líderes seniores.
Apenas 38% dizem que “compreendem”
completamente a IoT, enquanto a maioria
(57%) diz que é “um pouco” entendida.
Outro artigo, de Alexandre Morais, head
de Transformação Digital e Consulting da
Atos América do Sul e SAP da Atos Brasil,
sobre“Transformação digital não depende
de tecnologias disruptivas”, fala que um dos
fatores fundamentais para as organizações
que pretendem acelerar seus processos de
transformação digital é o alinhamento estratégico de objetivos, que precisa envolver os
níveis executivos da companhia. Essa coordenação é indispensável quando a transformação exige mudanças de gestão e de cultura organizacional, que podem garantir o
engajamento em todos os níveis. Em outras
palavras: convencer executivos e gestores
sobre a necessidade de romper paradigmas
e apostar em soluções inovadoras é sempre
um dos primeiros passos de um processo de
transformação digital bem sucedido.

A formação em tecnologia deixou de
ser obrigatória já há algum tempo. Esse
profissional deve ser alguém que não
só tenha visão de tecnologia, mas que
efetivamente trafegue muito bem em
áreas de negócios. Inclusive hoje há
pessoas que vieram de outras áreas e
que estão se dando muito bem
Ricardo Basaglia

Os recursos humanos com a IoT
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Fabio Saad, gerente de divisão da Robert
Half, explica que as seguradoras, ao recrutar CIO’s, não solicitam foco em IoT, porque
ainda é um mercado que está se formando.
“Elas solicitam com foco em desenvolvimento e programação, cloud, big data”, e ainda
completa: “Quando se tem um mercado financeiro, não somente de bancos, mas também de seguradoras, o modelo de negócios
está se tornando cada vez mais digital, porque consegue estar mais presente no cliente,
entender seu padrão de comportamento e fazer análise mais precisa do negócio”.
Ele explica que o clássico hoje é solicitar
um CIO que entenda de negócios, de inovação, que seja antenado, que entenda de mobilidade das informações. “Porém, é difícil
encontrar quem esteja aberto para inovação,
mesmo em tecnologia. Grande parte dos executivos não quer sair do clássico, de infraestrutura, rede, segurança, suporte, há poucos
que possuem esse lado de negócio ativo”,
conta Saad.
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E isso acontece por diversos motivos, “ou
a pessoa não se interessa mesmo por inovação, ou não tem comportamento de desenvolvimento para trazer inovação internamente, ou não tem suporte da organização
para buscar essa inovação, tem a TI como
suporte e não é capaz de transformar o negócio”, explica ele.
Segundo Saad, existem poucos profissionais com esse perfil. “Eu diria que 20% do
mercado dos CIO’s opera de forma alinhada
com o negócio efetivamente, o restante fica
na posição reativa, esperando o negócio trazer demanda de inovação, para somente assim executar dentro da demanda solicitada”.
O gerente de divisão da Robert Half ressalta que os executivos até são ativos dentro da
percepção deles, mas as empresas são ainda
mais limitadas. “São poucas que estão investindo em inovação, o que está vindo mais
das startups, porém as grandes companhias
devem acompanhar essa tendência”.
Para o diretor executivo da Michael Page,
Ricardo Basaglia, há outras características
levadas em consideração ao recrutar um
CIO. “A formação em tecnologia deixou de
ser obrigatória já há algum tempo. Esse profissional deve ser alguém que não só tenha
visão de tecnologia, mas que efetivamente
trafegue muito bem em áreas de negócios.
Inclusive hoje há pessoas que vieram de outras áreas e que estão se dando muito bem”.
Basaglia ressalta que a internet das coisas
traz outros desafios para o mercado. “Os
profissionais terão que lidar com grande
número de dados, para analisar o comportamento dos clientes, dos fornecedores, e com
a internet das coisas isso aumenta muito o
volume de informações recebidas”.
E ainda os desafios estão além de receber
essas informações, “esse volume de dados é
o que ajudará a empresa na tomada de decisão, mas se não tratá-los adequadamente,
perderá a oportunidade de tirar informações
adequadas sobre os clientes. Por isso que é
importante o link com essas áreas de negócios, para que não esteja desconectado com
a realidade da empresa”.
O diretor executivo conta que aumentou
a busca por esse perfil de profissional que
também tem olhar para os negócios da empresa. “Aumentou em pelo menos 30% em
relação ao ano passado a busca por alguém
com essa experiência, antigamente não era
requisito, era diferencial. O que percebemos
agora é que começa a se tornar requisito. Por
outro lado, as empresas ainda estão em projeto ou implantação de novas tecnologias”.
Para ele, “o melhor dos cenários é que em
algumas situações esse profissional possa se

A preparação das empresas

Além de profissionais adequados, as empresas também buscam se adequar àquilo
que a IoT trará às empresas. Cada vez mais,
o UnitedHealth Group Brasil, por exemplo, maior operadora de saúde dos Estados
Unidos, que adquiriu a Amil em outubro
de 2012, está intensificando a automação
de seus processos com clientes, corretores,
profissionais de saúde e prestadores. “Em
uma das frentes de atuação, estamos desenvolvendo a internet das coisas como uma
plataforma de suporte à gestão de saúde dos
nossos clientes”, explica Almeida.
Na Tokio Marine Seguradora a companhia
foca em soluções de tecnologia que efetivamente agreguem valor à estratégia de crescimento e rentabilidade, e que ajudem a melhorar a qualidade dos produtos e serviços
e a eficiência dos processos. “A Internet das
Coisas abre um leque de possibilidades, por
isso, estamos avaliando algumas soluções
que sejam totalmente aplicáveis ao nosso
negócio e mercado, e gerem resultados que
compensem os custos de investimento. Não

Composta por profissionais multidisciplinares
com experiências não necessariamente
atreladas à área de seguros, essa unidade
contribui para a base do pensamento
da empresa sobre a IoT e seus possíveis
impactos em seu negócio
Laercio Cerboncini
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tornar fonte de receita para as empresas e
não somente ajudar a reduzir custos, dar suporte na tomada de decisão e potencializar o
que já existe”.
Na Tokio Marine há uma arquitetura de desenvolvimento de sistemas e infraestrutura
bem definida e isso é o que direciona o perfil
do profissional que é contratado.“Não temos
nenhum processo específico para recrutamento de profissionais visando a aplicação
de IoT. Nossa equipe está sempre antenada
com o mercado e temos um grupo que estuda e avalia diariamente novas tecnologias e
executa provas de conceito para verificar a
real aplicabilidade ao nosso negócio e processos”, e completa: “Somos uma empresa
bastante suportada por tecnologia e com
forte tendência digital, mas ainda somos
uma companhia de seguros e nossa principal prioridade é prover soluções adequadas
para nossos corretores e parceiros”, conta
Adilson Lavrador, diretor executivo de operações, tecnologia e sinistros da companhia.
O sistema de contratação é tradicional na
Amil, por meio da diretoria de Capital Humano. “Buscamos profissionais que tenham
conhecimento em sistemas digitais e multiplataformas, e que sejam aptos a identificar oportunidades de transferência digital.
Após a contratação, contamos com a parceria da Optum, empresa que também integra
o UnitedHealth Group Brasil, para capacitar
os profissionais”, comenta Leonardo Almeida, CIO do UnitedHealth Group Brasil.
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fazemos tecnologia por tecnologia e sim
processos melhores com tecnologia agregada. A Tokio Marine Holdings possui um
Comitê Global de Inovação, Novas Tecnologias e Iniciativas Digitais, em que todas as
empresas do Grupo se reúnem para compartilhar e discutir soluções. O IoT é um tema
de destaque nesse comitê”, comenta Adilson Lavrador.
Já Laercio Cerboncini, responsável pela
área digital da Chubb Brasil, comenta que a
seguradora fomenta a discussão sobre este
e outros temas ligados à tecnologia em sua
área digital. O objetivo é suportar o planejamento da empresa no médio e longo prazo.
“Composta por profissionais multidisciplinares com experiências não necessariamente atreladas à área de seguros, essa unidade
contribui para a base do pensamento da empresa sobre a IoT e seus possíveis impactos
em seu negócio”.
A tecnologia de internet das coisas está em
desenvolvimento. Na Amil, a proposta é conectar as informações de dispositivos e vestimentas ao aplicativo Amil Clientes – que
já existe e permite, hoje, acesso a ferramentas como prontuário eletrônico, consulta à
rede credenciada e marcação de consultas e
exames. “Se um beneficiário utiliza tecnologias como relógio, pulseira e óculos com
processador próprio que pode se integrar
com facilidade a smartphones e tablets, ele
poderá transferir informações relacionadas
à saúde - como quilômetros corridos - para
o aplicativo Amil Clientes, viabilizando um
cuidado integrado da sua própria saúde”,
ressalta Almeida.
O grupo já conta com um projeto de mobilidade para os serviços centrais do Americas Serviços Médicos, que funciona desde
a chegada do paciente até sua alta. “Entre
as facilidades estão: a biometria facial,um
sistema inteligente de reconhecimento dos
traços da face para confirmar a identidade
do paciente, além de conectar o cadastro
ao prontuário eletrônico; beira leito, que
é um leitor de código de barras que indica
doses e horários corretos dos medicamentos para pessoas internadas; Google Glass,
um acessório em forma de óculos que permite agilizar a consulta aos registros de
atendimento individual, confirmando a
posição do paciente em uma fila de espera, a sua classificação de risco e até se há
alguma pendência, como a realização de
um exame; e o Kinect, uma tecnologia que
integra um painel cirúrgico interativo. Por
meio de um sensor, o aparelho detecta o
movimento das mãos à distância, e o médico ainda pode acessar informações como o

Leonardo Almeida
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nome do paciente, o procedimento médico
e exames de imagem, entre outras”, descreve o CIO do UnitedHealth GroupBrasil.
Já na Tokio Marine, atualmente há um
processo de avaliação e prova de conceito
de algumas soluções consideradas IoT, “tais
como telemetria, monitoramento de carga
e veículos de transportes, drone e rastreamento. Também estamos avaliando algumas
soluções muito interessantes apresentadas
pela equipe de novas tecnologias da Tokio
Marine Holdings, sediada no Vale do Silício,
na Califórnia”, menciona Adilson Lavrador.
Tanto que todos os ramos massificados
que a Tokio Marine comercializa já estão
operando totalmente online há muitos anos,
com soluções para alguns produtos PJ e Vida
e, além disso, os processos de sinistros para
os produtos massificados também podem ser
considerados online. “Entre as ferramentas
que usamos posso citar sistemas de suporte
a Corretores e Assessorias (Portais e APP),
portais para prestadores e Parceiros, APP
mobile para Clientes com várias funcionalidades e serviços, aviso e acompanhamento
do andamento do sinistro, atendimento via
chat inteligente, envio de documentação digitalizada (Apólice 100% Digital), cotação
e emissão online para auto, residência, empresa, condomínio e diversos outros produtos, portal de transportes, emissão de certificados de vida na ponta e Digital, sistema de
suporte a montadoras parceiras, Tokio Corretor Online, renovação facilitada, Tokio
Marine no Varejo e Integração via WebServices, entre outros”, completa Lavrador.
Na Amil, também há o sistema de vendas online de planos odontológicos, que
representa mais um canal de contratação
disponível para os corretores. “Com ele, o
profissional pode oferecer aos seus clientes
informações detalhadas sobre cada produto,
facilitando a escolha pela solução mais adequada, e ampliando sua área de abrangência.
Nos últimos quatro anos, mais de 500 mil
beneficiários contrataram o plano Amil Dental por meio de corretores, de forma online”.
Apesar do tema IoT ser razoavelmente
novo, a adoção de tecnologias de rastreamento e monitoramento de bens segurados
não é nova na Chubb. “Existe um mundo de
possibilidades associadas à adoção da IoT.
No setor de transporte, por exemplo, a utilização de rastreadores escondidos nas cargas
seguradas, ou mesmo nos veículos, já acontece há muitos anos. Neste caso, a IoT reduz
o risco de sinistro e da não recuperação dos
bens”, ressalta Laercio Cerboncini.
O responsável pela área digital da Chubb
Brasil completa dizendo que “como toda a
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tecnologia, IoT veio apresentar alguns desafios à indústria de seguros. Porém podemos
dizer que nos preparamos para ela com a
certeza de que por trás de todo desafio existem grandes oportunidades”.

Investimentos para receber IoT

Na Amil, as tecnologias estão disponíveis
no primeiro Innovation Center da UnitedHealth Group Brasil. “Inaugurado em dezembro de 2016, no Rio de Janeiro, o espaço

Os profissionais terão que lidar com
grande número de dados, para analisar o
comportamento dos clientes, dos fornecedores,
e com a internet das coisas isso aumenta muito
o volume de informações recebidas
Ricardo Basaglia
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recebeu investimento de R$ 1 milhão e funciona em formato de showroom, que pode
ser utilizado por corretores para apresentar
as inovações a potenciais clientes. O UnitedHealth Group Brasil não revela projeções
de crescimento, mas pretende investir
cerca de R$ 360 milhões este ano
em tecnologia e inovação”,
ressalta Leonardo Almeida.
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Adilson Lavrador, diretor executivo de
operações, tecnologia e sinistros da Tokio
Marine, relata que o uso de ferramentas online já faz parte do dia a dia da companhia
e que não há como associar um percentual
do crescimento a uma ou outra ferramenta
especificamente. “Nossas soluções ajudam
a Tokio Marine a ter agilidade e qualidade
na comercialização e gestão de produtos e
o crescimento acontece naturalmente, não
por causa de uma ou outra solução, mas sim
pelo trabalho harmonioso e em equipe das
áreas de Produto, Comercial, Tecnologia,
Backoffice e Operações”.
“Nesta área, vários cenários estratégicos
são construídos, destruídos e reconstruídos tantas vezes quanto forem necessárias
para que a empresa acompanhe a velocidade do mundo atual através de análise de
casos, pesquisa, fomento de start-ups, analise SWOT, big data e BI”, completa Laercio
Cerboncini, responsável pela área digital da
Chubb Brasil.
Segundo o artigo de Enrique Garland, estrategista da Affinion, mais do que outros setores,
os varejistas estão cada vez mais usando a tecnologia IoT para se envolver diretamente com
os consumidores e há ainda mais oportunidades em andamento. A IDC prevê que o uso
de sinalização digital em lojas de varejo crescerá de US$ 6 bilhões em 2013
para US$ 27,5 bilhões em 2018, conforme os varejistas continuem a
digitalizar a experiência
do consumidor.

