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Um guia para a transformação digital
As seguradoras estão avançando em direção a uma tempestade perfeita de tendências de mercado convergentes, que apontam 
que a disrupção e a mudança vieram para ficar. Para defender seu posicionamento no mercado, as seguradoras devem definir 
suas ambições em vez de apenas enfrentar a tempestade. Elas precisam se concentrar em sair desse cenário mais fortes, mais 
resistentes e prontas para enfrentar tudo o que está por vir. Em outras palavras, elas devem abraçar a transformação digital 
conectando-se. Este guia explica como fazer isso.

O elemento fundamental para enfrentar esses desafios está 
no título desta publicação: conectar-se, de todas as maneiras 
possíveis! Conectar-se com clientes, parceiros, colaboradores 
e todos que fazem parte do seu ecossistema.

O que significa “conectar-se”?

A mudança transformadora deve ser realizada com uma visão 
holística, unindo front, middle e back office, integrando os 
recursos e os sistemas da organização com os pontos de 
contato do cliente. Isso significa cruzar fronteiras, derrubar 
paredes, combinar silos — tudo isso para que você possa 
antecipar como uma mudança no ecossistema da sua 
organização cria uma reação em cadeia entre as pessoas, os 
processos e a tecnologia da empresa.

Você precisa de oito competências para se conectar

Para capturar essa visão holística, apresentamos oito 
competências que, juntas, formam uma estrutura que 
acreditamos possibilitar que sua organização se torne 
conectada. Elas são os ingredientes para construir uma 
resposta forte à tempestade para a qual estamos 
caminhando. 

Esperamos que essas competências inspirem mudanças 
transformadoras na sua organização ao se conectar.

O guia para uma 
seguradora se 
conectar
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As seguradoras conectadas têm um aspecto em 
comum: elas são construídas em torno dos seus clientes

Clientes
Dinâmica 

de mercado 
e sinais 
digitais

Colaboradores

Parceiros 
de canais 

e de 
negócios

Front,
Middle e

back office

As seguradoras conectadas usam cinco 
“lentes”
Empresas verdadeiramente conectadas usam cinco 
lentes diferentes para traçar o caminho certo dentro dos 
limites de um ambiente regulamentado.

Essas lentes são:
 Conectar-se aos clientes com propostas de valor, 

oportunidades e interações atraentes.
 Conectar e capacitar os colaboradores para 

cumprir a promessa do cliente.
 Conectar front, middle e back offices para cumprir 

a agenda de crescimento do cliente.
 Conectar o ecossistema de parceiros de negócios 

para cumprir os compromissos assumidos com os 
clientes.

 Tudo isso dentro de um ambiente regulamentado 
com grandes expectativas dos reguladores e do 
público em geral.

Uma abordagem construída em torno do cliente...

Um fato geralmente aceito é que, desde o advento das organizações que 
priorizam o digital, como a Amazon e o Google, os clientes começaram a 
esperar uma gratificação instantânea ou um serviço em tempo integral. 
Esses pensamentos também permeiam as expectativas dos clientes em 
relação a outros serviços que consomem. Os clientes atualmente buscam 
um serviço personalizado, quando, onde e como quiserem.

Munidos de todas as informações que encontram on-line, principalmente 
por meio de sites de comparação, e das ofertas de novos players que 
surgem dia após dia, os clientes de seguros estão mais capacitados do 
que nunca. As seguradoras, por sua vez, travam uma batalha para se 
destacar, já que, atualmente, o sucesso exige uma solução construída 
em torno do cliente, que considere e responda às mudanças nas 
expectativas deste com agilidade e flexibilidade. Isso incorpora o que 
chamamos de seguradora conectada: uma seguradora centrada no 
cliente, ágil e digitalmente focada para acompanhar os desafios atuais.

...exige uma visão holística da sua organização
Uma pesquisa encomendada pela KPMG para a Forrester* revela que as 
organizações de alto desempenho desenvolvem estratégias de 
crescimento robustas, fazendo investimentos significativos em oito 
capacidades essenciais (discutidas na próxima seção). Essas 
competências podem ser reconhecidas de uma maneira ou de outra nas 
diversas iniciativas de transformação digital. No entanto, os esforços de 
transformação digital bem-sucedidos desenvolvem esses recursos de 
maneira holística, por meio de uma visão conectada da organização.

As seguradoras conectadas usam cinco “lentes” que estão 
intrinsecamente ligadas ao cliente e umas às outras (consulte o diagrama 
à direita). Elas têm a capacidade de olhar por meio de cada uma dessas 
lentes holisticamente ao realizar uma jornada conectada e compreendem 
as implicações que uma mudança em uma lente tem em relação às 

demais. Elas estão totalmente cientes de como todos os diferentes 
elementos e participantes de uma empresa estão conectados e como 
orquestrar as mudanças ao longo dessas conexões. Tudo isso ao mesmo 
tempo em que atuam dentro das regras de um ambiente regulado, 
adotando a lente do regulador para entender quais ações trarão os 
melhores resultados.

Organizações de sucesso estão totalmente alinhadas com o seu 
propósito e a sua marca

Por meio de cada uma das cinco lentes, é necessário que haja um 
alinhamento claro com o propósito e a marca da organização. Isso 
significa que as escolhas que a organização faz ao se conectar com os 
clientes ou com um ecossistema de parceiros de negócios devem ser 
orientadas por quem elas desejam ser como organização. Por exemplo, 
um jornal que visa a manter seus leitores totalmente informados 
continuamente fará escolhas diferentes de um jornal focado em fornecer 
atualizações curtas. Ambos podem atrair um grande número de leitores 
de maneira bem-sucedida, mas seu sucesso depende da capacidade de 
cumprir a promessa da sua marca.

Cada seguradora está em uma jornada para se tornar uma 
seguradora conectada

O fato de as seguradoras precisarem estar centradas no cliente e 
transformadas digitalmente não é algo novo. Pode-se até argumentar que 
todas as seguradoras estão, há algum tempo, em um caminho para se 
tornarem conectadas. Mas este é um caminho difícil. Vemos com 
frequência os executivos e suas empresas empreendendo enormes 
esforços para transformar seus negócios e torná-los habilitados 
digitalmente. Mesmo assim, uma grande parte do setor ainda luta para 
encontrar o foco correto e alinhar seus esforços para avançar em ritmo 
suficientemente rápido.

*Base: 1.299 profissionais envolvidos com decisões estratégicas centradas no cliente
Fonte: Um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da KPMG.

® 2021 Copyright de uma ou mais entidades da KPMG International. As entidades da KPMG Internacional não 
prestam serviços a clientes. Todos os direitos reservados



5

As seguradoras conectadas dominam oito competências principais
Oito capacidades para ajudá-lo a se conectar

A KPMG encomendou uma pesquisa global da Forrester*, que identificou que 
as organizações de alto desempenho investem em oito competências principais. 
Essas capacidades abrangem todos os atributos da experiência do cliente.

Acreditamos que — quando alavancado efetivamente por meio das cinco lentes 
— o investimento no desenvolvimento dessas competências resultará em uma 
organização conectada. Como resultado, teremos uma empresa que rompe os 
silos organizacionais para fornecer uma experiência de nível superior, 
personalizada, transparente, responsiva e digitalmente habilitada ao cliente.

Na figura à direita, destacamos essas oito competências, apresentando-as no 
contexto de como elas se traduzem na experiência do cliente. Essas 
capacidades servem de modelo para a seguradora conectada incorporar a 
transformação como algo business-as-usual na organização.

O que significa ser bom?
Investir e buscar essas capacidades essenciais é uma jornada, não uma meta. 
Na próxima seção, vamos nos aprofundar nas diferentes competências, dando 
exemplos de como elas podem ser aproveitadas e apresentando as soluções da 
KPMG que podem atuar como aceleradoras na construção dessas 
capacidades.

“Conheça-me e reconheça-me”
Os clientes querem apólices com 

seguradoras que os reconheçam e 
entendam suas preferências como 

indivíduos

“Ofereça-me produtos que funcionem para mim”
Os clientes esperam produtos que se apliquem às suas 
circunstâncias específicas

“Torne nossas interações 
agradáveis e fáceis”
Os clientes esperam experiências 
personalizadas e empáticas

“Não me deixe esperando”
Os clientes esperam o cumprimento 
imediato após uma decisão (por 
exemplo, pagamento de um sinistro, 
emissão de cartão, oferta de 
pagamento de empréstimo)

“Não me faça procurar 
em outro lugar”
Os clientes esperam que as 
seguradoras ofereçam uma linha 
completa de produtos e serviços, 
estabelecendo parcerias com outros 
provedores, quando necessário

“Mantenha minhas informações seguras 
e atualize seu serviço sem interrupções”

Os clientes desejam ter certeza de que seus 
dados estão seguros e esperam uma 

interrupção mínima do serviço

“Deixe-me falar com uma equipe 
motivada e capacitada para me ajudar”

Os clientes querem falar com seres 
humanos para casos específicos (por 
exemplo, pagamentos de alto valor e 

produtos complexos)

“Não tente me vender produtos”
Os clientes querem interagir nos 

seus próprios termos, por meio do 
seu canal preferido 2x

Impacto

Estratégias e 
ações baseadas 

em insights

Produtos e 
serviços 

inovadores

Foco na 
experiência 
por design

Interações 
e comércio 

transparentes

Operações 
responsivas

Força de 
trabalho 

alinhada e 
capacitada

Arquitetura 
tecnológica 
habilitada 

digitalmente

Ecossistema 
integrado de 
parceiros e 

alianças

*Base: 1.299 profissionais envolvidos com decisões estratégicas centradas no cliente
Fonte: Um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da KPMG.
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Estratégias e ações baseadas em insights

Preços dinâmicos como uma resposta às mudanças nos perfis 
de risco

Outrora um mercado consolidado, a área de seguros atualmente é 
um cenário de negócios fragmentado com poucas barreiras à entrada 
de novos players. Do lado da demanda, a geração do milênio está 
disposta a testar novas empresas on-line que ofereçam preços de 
serviços flexíveis e adequados aos diferentes perfis de risco. Os 
clientes exigem que o comportamento responsável seja 
recompensado com preços mais baixos ou outros benefícios.

Visão única do cliente em todos os sistemas de administração 
de apólices

As mídias digitais e sociais são fontes públicas de informações sobre 
a vida do cliente. Isso ajuda as seguradoras no desenvolvimento de 
estratégias de marketing personalizadas e na obtenção de 
orientações sobre as próximas melhores ações (tanto preditivas 
quanto prescritivas) para clientes individuais. Isso pode envolver a 
venda cruzada de outros serviços de mitigação de risco e de valor 
agregado, adicionalmente às apólices de seguro tradicionais.

Análise preditiva que ajuda nas próximas melhores ações
A próxima melhor ação é uma abordagem centrada no cliente, que 
avalia as ações possíveis quando um evento ocorre antes de 
selecionar a mais adequada. A análise preditiva ajuda a atender os 
clientes, a racionalizar esforços comerciais e de vendas, 

a desenvolver atividades de prevenção e muito mais, de modo a 
garantir uma jornada do cliente que efetivamente agregue valor.

Obter a “conformidade por design” para preservar a governança 
de dados

Construir sistemas de dados para incorporar inerentemente o 
cumprimento dos regulamentos nos processos internos é um aspecto 
crítico de uma seguradora conectada. O gerenciamento eficaz das 
políticas organizacionais e dos padrões éticos de segurança por 
design promove a inovação, uma vez que minimiza as preocupações 
de segurança e esforços repetitivos. Uma governança de dados clara 
é obtida ao desenvolver a conformidade internamente, e não em 
torno dos sistemas e dos processos.

Criação de valor e excelência por meio da modelagem e 
relatórios integrados

Conforme os relatórios convergem nas áreas financeira, de risco e 
atuarial, as seguradoras podem obter uma vantagem competitiva 
simplificando os relatórios e aumentando a clareza dos dados de 
negócios para os seus stakeholders por meio de relatórios 
integrados. Comunicar sua visão utilizando insights granulares de 
prioridades estratégicas e modelos de negócios ajudará os principais 
stakeholders a tomar decisões mais bem fundamentadas, que 
aumentam a confiança na seguradora.

Uma seguradora conectada é uma organização verdadeiramente orientada por dados. Ela utiliza os dados e os insights em 
tempo real para otimizar a empresa, oferece experiências personalizadas e autênticas a seus clientes e os ajuda a gerenciar os 
riscos diários que enfrentam. As seguradoras têm um histórico de basear decisões importantes (preços) em grandes 
quantidades de dados analisados meticulosamente e muitas investiram em cientistas e analistas de dados. Isso levou a novas 
propostas, como preços baseados no uso ou no comportamento do consumidor. Agora essas empresas almejam se tornar 
verdadeiramente orientadas por dados.

O que significa ser bom?

— Análise de dados

As capacidades avançadas de gerenciamento de 
dados das firmas-membro da KPMG são 
projetadas para ajudar as organizações a 
superar os desafios resultantes do 
gerenciamento de grandes quantidades de 
dados e combinações complexas de fontes e 
modelos de dados. Temos um longo histórico de 
ajudar os clientes a estabelecer uma estrutura de 
governança de dados que pode servir como 
base da confiança, ajudando a assegurar a 
qualidade, a precisão e o cumprimento dos 
dados no longo prazo.

— Ethics/AI in control

A KPMG Artificial Intelligence In Control
implementa um modelo que ajuda a orientar as 
organizações ao longo do ciclo de vida evolutivo 
da inteligência artificial. Ou seja, ele parte da 
estratégia, passa pela execução e acompanha a 
evolução. A solução AI In Control inclui 
metodologias, ferramentas e controles para um 
programa de IA apto a gerar resultados de 
negócios superiores.

Fonte: Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2020

7%
Apenas das seguradoras 

pesquisadas 
globalmente antes 
da pandemia 
reportaram ser 
extremamente 
eficazes na coleta 
de dados valiosos

Nossos aceleradores para 
desenvolver essa capacidade

Capacidade 1

“Conheça-me. Quero que minha seguradora se comunique 
comigo quando, onde e como eu preferir.”
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Produtos e serviços inovadores

Enraizado nos ecossistemas do cliente
Os ecossistemas que recebem os clientes estão mudando e as 
seguradoras conectadas têm um senso de entendimento das 
implicações dessas mudanças. Considere o ecossistema de 
mobilidade: os fabricantes de automóveis estão desenvolvendo 
veículos autônomos e fornecendo a mobilidade como serviço —
Mobility as a Service (MaaS) —, o que muda fundamentalmente o 
risco de dirigir. Ter essa capacidade de detecção permite uma 
resposta rápida e inovadora.

Tempo de lançamento (time to market) curto de novos produtos 
e serviços

O novo ciclo de produtos e as mudanças nas configurações de 
produtos acontecem em alta velocidade. O mundo está mudando em 
um ritmo acelerado e as inovações estão sendo adotadas cada vez 
mais rápido. O risco de produtos chegarem ao mercado quando um 
problema já foi resolvido está aumentando de maneira similar. A 
agilidade no lançamento permite que as seguradoras atendam às 
necessidades atuais dos clientes e conquistem uma maior 
participação no mercado.

Projeto de produtos e serviços centrado no cliente

Cada produto ou serviço é projetado em torno das necessidades e 
dos desejos reais e verificados dos clientes. Além disso, ele é 

testado com os clientes antes de ser lançado publicamente. É assim 
que as seguradoras podem fazer com que seus produtos se 
conectem aos clientes e ajudem a solucionar problemas reais.

Gerenciamento rígido do ciclo de vida do produto

Os ciclos de vida dos produtos são gerenciados rigidamente. 
Produtos que não são mais viáveis ou necessários não oferecem 
valor para as seguradoras e seus clientes. Assim, processos claros 
são necessários para encerrar e/ou migrar produtos, bem como para 
atualizar os termos e as condições das apólices. Isso reduz o legado 
acumulado e permite que a seguradora acompanhe as necessidades 
do cliente, tornando-se mais eficiente em termos de custos.

Produtos feitos sob medida para atender às necessidades do 
cliente

Os produtos oferecidos proporcionam aos clientes o que eles 
realmente precisam, de acordo com insights baseados em dados e 
circunstâncias individuais. As ofertas de produtos vão além do 
seguro tradicional de risco e atingem os domínios da prevenção de 
riscos, da assessoria sobre riscos e dos métodos de precificação 
personalizados, como preços baseados no uso e no comportamento. 
Os produtos personalizados permitem que as seguradoras ajudem 
melhor seus clientes, ao mesmo tempo em que impulsionam sua 
própria lucratividade.

Para a seguradora conectada, as propostas de valor do cliente são adaptadas ao mercado atual. Essas propostas são 
desenvolvidas para envolver os clientes mais atraentes e impulsionar o crescimento lucrativo. Nesse sentido, a seguradora 
conectada inova em áreas como preço, produtos e serviços. Ela inova com as necessidades e as prioridades dos clientes 
em mente e prevê os rumos das demandas. É assim que uma seguradora conectada constrói sua vantagem competitiva.

Fonte: KPMG CEO Outlook 2020

das seguradoras 
enxergaram um 
progresso acelerado 
na criação de novos 
modelos de negócios 
digitais e fluxos de 
receita, desde a 
pandemia da covid-19

79%

“Proteja-me. Ajude-me quando eu precisar. Quero produtos que 
se apliquem às minhas circunstâncias específicas, conforme a 
minha necessidade.”

— Marketing, vendas e serviços 
impulsionados

O KPMG Powered Marketing, Sales and 
Service fornece acesso imediato às principais 
práticas e processos para ajudar a colocar os 
consumidores no centro da tomada de 
decisões da sua organização. Ele usa 
tecnologia de nuvem pré-configurada para 
ajudar a transformar o front office e atender 
aos desafios atuais.

— Preços baseados em dados

O uso da análise de dados para determinar 
os pontos de preços permite que a sua 
organização equilibre a satisfação do cliente 
com a lucratividade.

— Design thinking

Uma abordagem de design thinking pode ser 
aproveitada para ajudar sua organização a 
desenvolver e testar novas oportunidades de 
modelo de negócios.

Nossos aceleradores para 
desenvolver essa capacidade

Estratégias 
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Capacidade 2

O que significa ser bom?
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Foco na experiência por design

Experiência de marca consistente ao longo da jornada do 
cliente

A experiência do cliente é consistente em qualquer parte do ciclo de 
vida do cliente. Do marketing à subscrição, passando pelo 
tratamento dos sinistros e ao cancelamento de apólices. Uma 
seguradora conectada molda essa experiência intencionalmente, 
inspirando os sentimentos que os clientes têm em relação à sua 
seguradora.

A experiência do funcionário reflete a experiência desejada do 
cliente

Os colaboradores são tratados com a mesma importância que o 
cliente, pois são eles que fazem tudo acontecer. Processos internos 
inadequados e complicados são substituídos para capacitar os 
colaboradores e ajudá-los a se concentrar nos trabalhos 
importantes. É assim que as seguradoras conectadas promovem 
uma força de trabalho feliz e produtiva, que trata os clientes com a 
consideração que a organização deseja.

Excelente experiência do cliente (CX) e foco na jornada do 
cliente

A experiência do cliente — Customer Experience (CX) — e a 
jornada de uma seguradora conectada fazem o cliente se sentir 
bem. A organização atende às expectativas e soluciona problemas 
com o mínimo de esforço por parte do cliente. Ela oferece interações 
personalizadas e inspira confiança e empatia. Isso transforma os 
clientes em promotores da marca e cria boa vontade para a 
organização.

Interações personalizadas e relevantes

As interações com uma seguradora conectada deixam uma 
impressão positiva e duradoura no cliente. Isso é obtido por meio de 
mensagens relevantes e personalizadas. Por exemplo, mailings
genéricos são substituídos pela oferta proativa de informações e 
serviços relevantes, no momento certo. Isso permite que as 
seguradoras se conectem com seus clientes na hora certa, com a 
mensagem certa e da maneira correta.

Uma seguradora conectada é construída em torno do cliente. A experiência desse cliente, bem como a experiência dos 
colaboradores, está no centro. As seguradoras conectadas dão um passo atrás e projetam a experiência que desejam 
oferecer a esses públicos. Em seguida, elas criam essa experiência intencionalmente, garantindo que ela seja a mesma em 
todas as interações com a organização. Isso ajuda a construir uma reputação sólida com os clientes e com as equipes, que 
entendem a visão abrangente do negócio. Fonte: Consumers and the new reality, 2020

dos consumidores estão felizes em compartilhar 
seus dados pessoais para melhorar sua experiência

38%

“Quero experiências empáticas da minha 
seguradora. Uma empresa que gerencie minhas 
apólices de maneira clara e transparente.”

— Valor da experiência do cliente (CX)

Otimizar o valor dos seus investimentos na 
experiência do cliente, equilibrando as 
expectativas e a experiência do consumidor.

Os Seis pilares

As seis qualidades universais que ajudam as 
organizações a entender como a experiência 
do cliente é fornecida. Quando incorporados 
de maneira adequada, eles permitem que as 
organizações priorizem as iniciativas certas e 
forneçam experiências excelentes ao cliente.

— Design da experiência

Visualizar a experiência do cliente em todos 
os pontos de contato e identificar 
oportunidades para (re)projetar a experiência 
para segmentos específicos.
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Interações e comércio transparentes

Interações orientadas pela preferência entre os canais
Os clientes podem alternar entre canais como quiserem, e as 
informações podem ser transferidas de maneira transparente de um 
canal para o outro. A seguradora conectada garante essa mobilidade 
por meio de canais acessíveis e do uso de um sistema de Customer
Relationship Management (CRM) eficiente e atualizado, que permite 
o fluxo de informações entre os canais. Isso melhora a experiência e 
reduz o tempo de processamento, pois os clientes e os colabora-
dores não precisam repetir as mesmas informações várias vezes.

Interações seguras

A privacidade do cliente é protegida por sistemas robustos de 
gerenciamento de identidade. A seguradora conectada usa métodos 
como a autenticação multifator para clientes que efetuam o login nas 
suas contas e rígidos protocolos de criptografia de ponta a ponta 
para os bate-papos. Além de proporcionar segurança e tranquilidade 
para o cliente, esse sistema evita danos à reputação da seguradora.

Mix de canais otimizado

A disponibilidade de canais é otimizada para refletir os métodos de 
comunicação preferidos dos clientes. Com base nas preferências 
dele e em outros KPIs, as seguradoras conectadas mudam os 
recursos continuamente para criar um mix de canais otimizado. À 
medida que a demanda por reuniões físicas diminui, a seguradora 
conectada pode transferir recursos para bots de bate-papo ou um 
call center, de modo a atender à demanda de um jeito muito mais 
econômico.

Colaboradores capacitados

Os colaboradores contam com as ferramentas e as informações que 
necessitam para dar total apoio aos clientes, sem ter que passar por 
muitas camadas de burocracia. A seguradora conectada garante que 
os colaboradores sejam bem treinados e tenham acesso às 
ferramentas de que precisam. Os processos são enxutos e as 
informações estão prontamente disponíveis quando necessárias. 
Além disso, os colaboradores têm autonomia para procurar outras 
pessoas no ecossistema sempre que precisarem. Isso acelera o 
processo de atendimento ao cliente e amplia o senso de propósito 
para os colaboradores.

As seguradoras conectadas são negócios de relacionamento. Os clientes potenciais e atuais estão presentes em vários pontos de
contato, com uma experiência integrada assegurada entre eles. Não importa se o ponto de entrada do cliente foi o marketing, a equipe 
de vendas ou uma central de serviços: em todos os casos, a empresa deve oferecer uma experiência omnichannel e a oportunidade de 
efetuar compras em todo o ciclo de vida. Ao agir assim, a seguradora conectada faz com que o cliente se sinta valorizado.

Fonte: KPMG CEO Outlook 2020

seguradoras 
reportaram 
um progresso 
acelerado na sua 
experiência digital 
transparente com 
o cliente desde a 
pandemia da 
covid-19

3 em 4

“Quero uma mensagem consistente do corretor, 
do administrador terceirizado, da sua operadora 
etc. Gerencie esse sinistro para mim, por favor.”

— Powered Enterprise

A solução Powered Enterprise da KPMG 
oferece um kit de ferramentas para uma 
modernização rápida dos negócios em uma 
organização. Usando nossas soluções pré-
configuradas de tecnologia de nuvem líderes 
do setor, ajudamos os clientes a integrar 
soluções para aumentar a eficiência, a 
velocidade e o controle. Isso fornece uma 
transformação rápida e sólida do front-office, 
aumentando a retenção de clientes e, ao 
mesmo tempo, reduzindo o custo de vendas.

— Análise de canais

Conforme muitas empresas mudam seus 
canais voltados para o cliente para as mídias 
digitais, encontramos organizações 
enfrentando dificuldades para adaptar a 
experiência do usuário (UX) para canais novos 
ou diferentes. Por meio da nossa experiência 
em UX e análises, as firmas-membro da KPMG 
orientam os clientes a aproveitar e otimizar 
uma UX superior nos canais certos, de modo a 
impulsionar o crescimento.
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Operações responsivas

Abordagem de empresa única
A seguradora conectada tem uma abordagem de empresa única 
para governança, processos, dados e TI, de modo a promover a 
simplicidade e reduzir a complexidade. Isso garante que os 
processos operacionais corretos estejam em vigor para obter o 
máximo de sinergias entre as unidades de negócios, além de 
permitir um tempo de lançamento curto no mercado para mudanças 
e inovações.

Gerenciamento responsivo de fraudes e crimes financeiros

O risco de fraude e o gerenciamento de crimes financeiros estão 
embutidos nas operações do dia a dia da organização. Volumes 
flutuantes e mudanças nas necessidades e nas regulamentações do 
cliente são tratados com rapidez. Ao usar todos os dados 
disponíveis e analisar as informações proativamente, a seguradora 
assume a liderança e pode ajustar suas práticas sempre que 
necessário. Isso aumenta a eficácia organizacional e evita grandes 
esforços de remediação.

Corrida com as máquinas

As organizações estão em um esforço contínuo para melhorar e 
automatizar processos à medida que se digitalizam. Utilizando 
tecnologias de speech-to-text, muitas seguradoras conseguiram 
digitalizar, analisar e alavancar as chamadas recebidas dos seus 
clientes. Assim, puderam melhorar seus canais de apoio. 

Operacionalmente, as organizações vêm utilizando tecnologias 
emergentes, como RPA e IA, tecnologias com pouca ou nenhuma 
necessidade de programação, de modo a acelerar o lançamento no 
mercado das melhorias voltadas para o cliente. Conforme as 
empresas aproveitam o poder de equipes multidisciplinares e 
passam a trabalhar com mais agilidade, elas rompem os silos 
funcionais e as barreiras de escassez de habilidades e entregam 
novas propostas aos clientes com mais velocidade do que nunca.

Sistemas e processos centrais integrados

Os sistemas financeiros, atuariais e de risco e seus processos estão 
totalmente integrados. Esse alinhamento torna os modelos criados 
posteriormente mais precisos e granulares. Ele também cria uma 
única fonte da verdade. A integração, em última análise, reduz o 
custo de controle para a seguradora conectada e pode diminuir o 
tempo gasto em relatórios, fornecendo dados mais confiáveis para a 
tomada de decisões e permitindo respostas rápidas e adequadas às 
mudanças nas necessidades dos clientes.

As seguradoras conectadas sabem que devem ter as práticas operacionais corretas em vigor se quiserem cumprir a 
promessa feita aos seus clientes. Elas operam o negócio com eficiência e agilidade, e contam com as análises de decisão 
empresarial, os modelos operacionais e os serviços de aquisição corretos. Isso ajuda as seguradoras conectadas a 
cumprir a promessa do cliente de maneira consistente e lucrativa.

Fonte: KPMG Customer Experience Survey 2020

dos entrevistados acreditam 
que a entrega rápida de 
software é importante, e 
afirmam que pensam dessa 
forma porque consideram 
fundamental mudar as 
expectativas do cliente em 
relação às capacidades 
digitais

65%

“Não me deixe esperando. Quero sentir que 
meus pedidos de indenização são tratados da 
maneira correta e eficiente.”

— Solução de atuário digital
Os avanços digitais possibilitaram aos atuários usar com 
mais eficiência os métodos e os modelos avançados. Os 
exemplos incluem a análise de dados de sinistros usando 
aprendizado de máquina e as previsões de 
desenvolvimento de portfólio aprimoradas com base em 
dados de sinistros individuais. Para se preparar para o 
atuário digital do futuro, a KPMG trabalha com os clientes 
de modo a  identificar como eles podem aproveitar o 
potencial dos atuários como colaboradores para a agenda 
de inovação ou para liderar a modelagem de novas partes 
da cadeia de valor do seguro.

— Uma empresa integrada
Os processos na sua empresa podem ser harmonizados e 
simplificados com a criação de um modelo de fluxo de 
processos para toda a organização. Isso resulta em uma 
melhor cooperação, processos mais eficientes e insights 
melhores sobre a sua organização.

— Desenvolvimento de cidadãos
O desenvolvimento dos cidadãos oferece aos usuários sem 
experiência em programação a oportunidade de construir 
aplicativos simples por meio de plataformas com pouca ou 
nenhuma necessidade de programação. Isso permite que os 
especialistas em TI se concentrem em projetos maiores, ao 
mesmo tempo em que elimina a burocracia e os possíveis 
problemas de alinhamento do processo de desenvolvimento 
de software.
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Uma força de trabalho alinhada e capacitada

Excelente lugar para trabalhar e atrair talentos

Os colaboradores são mantidos engajados e conectados com a sua 
equipe e a sua organização. Isso é especialmente importante ao 
trabalhar em casa, como ocorreu durante a crise da covid-19. A 
seguradora conectada capacita os colaboradores para causar um 
impacto tangível e recompensa o compromisso com sinais claros de 
valorização. A atração e a retenção de talentos são metas 
prioritárias na agenda do CEO. Criar um excelente lugar para se 
trabalhar é uma etapa importante para atingir esses objetivos.

Formas ágeis de trabalhar (em escala)

Os colaboradores são capacitados e incentivados a trabalhar em 
equipes multidisciplinares. Os processos são suficientemente 
enxutos e flexíveis para serem adaptados quando necessário, 
enquanto a liderança das seguradoras conectadas permite que os 
membros da sua equipe assumam o comando quando convier. Isso 
é possível graças às várias estruturas, e começa aos poucos, 
incorporando gradativamente maneiras mais ágeis de se trabalhar 
em toda a organização. Esse processo pode melhorar muito a 
produtividade e fazer os colaboradores se sentirem valorizados.

Cultura centrada no cliente

Uma seguradora conectada foca o trabalho em torno do cliente e 
adota uma abordagem ativa para melhorar a jornada dele. A força de 
trabalho reflete essa visão, entende e se concentra em fazer o que é 
certo para o cliente. Utilizando métodos que incluem liderança, 
treinamento e incentivos, uma cultura centrada no cliente pode ser 
promovida — e ela é fundamental porque gera alinhamento em toda 
a empresa e contribui para a construção da marca da seguradora 
perante os seus clientes.

Planejamento estratégico da força de trabalho e 
desenvolvimento de capacidades

Os principais cargos na organização são preenchidos pelas 
melhores pessoas, e o aprendizado e o desenvolvimento centram-se 
no que é realmente importante para a empresa. A seguradora 
conectada atrai as pessoas com recursos necessários e em alta 
demanda no mercado. No entanto, escolhas precisam ser feitas, e 
métodos de planejamento estratégico da força de trabalho são 
usados para facilitar essas escolhas e garantir que elas sejam feitas 
da melhor maneira. Isso garante que a seguradora se destaque nas 
partes mais importantes da empresa.

Uma seguradora conectada conta com uma estrutura organizacional ágil e está pronta para se adaptar. As equipes da 
organização adotam a mudança e apoiam a empresa no recrutamento e na atração das pessoas certas no momento certo. 
Ao mesmo tempo, as seguradoras conectadas promovem uma cultura centrada no cliente e inspiram as pessoas a atender 
às expectativas do público, impulsionando o bom desempenho dos negócios.

Fonte: Transformação de RH da KPMG

executivos de RH 
concordam que a área 
precisa questionar 
ativamente a composição 
da força de trabalho
para atender às 
necessidades futuras 
da organização

8/10

“Quero ter certeza de que os colaboradores 
são bem tratados, estão seguros, motivados e 
capacitados para me ajudar.”

— Implementação ágil em escala

Os profissionais da KPMG têm amplo 
conhecimento das abordagens ágeis em escala 
e da implementação necessária para criar uma 
força de trabalho eficaz na sua empresa.

Agile leadership

Trabalhando em uma organização ágil, a 
liderança dá o exemplo. Oferecemos coaching
e a inspiração necessária para propiciar aos 
líderes o apoio essencial para defender a 
transformação ágil na sua organização.

― Moldagem estratégica da força de   
trabalho

Conforme a adoção rápida de novas 
tecnologias transforma as habilidades e as 
capacidades necessárias dos colaboradores, 
trabalhamos com as organizações para buscar 
respostas inteligentes e estratégicas para 
obtenção de uma força de trabalho voltada para 
o futuro.
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Uma arquitetura tecnológica habilitada digitalmente

Uma arquitetura simplificada para ser compatível com a nova era digital
Os cenários de tecnologia das seguradoras, muitas vezes, consistem em 
sistemas legados e sistemas de software internos específicos da empresa. 
Estes têm uma manutenção cara e não podem ser redimensionados para 
atender às flutuações das demandas do mercado. Maximizar o uso de 
softwares padronizados, com foco na personalização apenas quando esta for 
necessária, pode impulsionar a eficiência de custos e agilizar o lançamento 
no mercado.

Agilidade é o nome do jogo

Todos os anos, surgem novidades que podem afetar os negócios 
drasticamente. Estas podem ser desde regulamentações mais rígidas até 
circunstâncias sem precedentes, como a covid-19. A adaptação a essas 
situações dinâmicas exige mecanismos de entrega ágeis e interativos, para 
que as seguradoras possam continuar à frente da concorrência e reter 
clientes. A agilidade é um ingrediente fundamental quando as seguradoras 
desejam inovar ou testar novos mercados simultaneamente aos negócios 
existentes.

Adote microsserviços e Application Programming Interface (APIs) 
abertos para obter valor com o compartilhamento de dados

Os clientes atuais valorizam uma subscrição transparente, a reparação 
instantânea de sinistros e o desenvolvimento do cidadão por meio de 
aplicativos móveis e agregadores de serviços. Uma abordagem de Open 
Insurance ou API (B2B2C - Business to Business to Consumer) exige 

flexibilidade arquitetônica para oferecer suporte ao compartilhamento de 
dados de uma maneira simples, mas anuente e segura, com as instituições 
responsáveis para desenvolver protótipos de clientes de maneira distinta e 
personalizar as ofertas de acordo.

Plataformas tecnológicas como um facilitador do negócio

Plataformas tecnológicas com ferramentas e estruturas integradas podem 
ajudar as seguradoras a construir aplicativos capazes de analisar dados e 
fornecer insights valiosos sobre o desempenho de diferentes segmentos de 
negócios. A integração de tecnologias de entrega modernas aos processos 
de DevOps permite acelerar a digitalização dos processos de negócios e 
obter escala em um curto espaço de tempo.

Acelere a arquitetura em nuvem e SaaS com uma entrega moderna para 
controlar custos

Plataformas de nuvem e outras soluções de Software como Serviço —
Software as a Service (SaaS) — são amplamente utilizadas. Elas oferecem 
resultados rápidos na migração para uma infraestrutura mais digital. 
Especificamente, as seguradoras podem aproveitar os mecanismos 
modernos de entrega de Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) 
com testes automatizados em vigor. Isso reduz a necessidade de 
investimentos intensivos em capital e de longo prazo na construção de uma 
infraestrutura de TI pessoal e exclusiva, com todas as vantagens de um 
software atualizado.

As seguradoras conectadas são organizações habilitadas digitalmente. Elas são flexíveis e adotam novas tecnologias digitais, 
com um foco de longo prazo na redução das deficiências técnicas. Como o setor de seguros é tradicionalmente inundado por 
uma infinidade de regulamentações e apólices, ele tem lutado para alcançar seus pares no setor de serviços financeiros. Os 
exemplos incluem bancos digitais, empresas especializadas em pagamentos e outras. Embora seja ótimo ver as seguradoras 
digitais iniciantes adotarem as ferramentas e estruturas digitais mais recentes, os grandes participantes do mercado ainda lutam
para reestruturar seu ecossistema digital.

Fonte: Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2020

estavam entre as carências 
de habilidades mais sentidas 
e enfatizadas como resultado 
da pandemia da covid19.

As capacidades 
empresariais e técnicas 

“Capacite-me. Quero que minha seguradora me 
prepare digitalmente para permanecer conectado 
a qualquer hora, em qualquer lugar.”

— Metodologias de entrega modernas

As firmas-membro da KPMG trabalham com 
as seguradoras para orientá-las no processo 
de identificação de como maximizar as 
metodologias de entrega modernas. As 
práticas de entrega modernas têm o 
potencial de trazer velocidade e agilidade, 
possibilitando que as seguradoras acelerem 
suas transformações digitais de maneira 
econômica.

Automação/migração para a nuvem

As firmas-membro da KPMG trabalham com 
as seguradoras para identificar, dentro da 
arquitetura corporativa, sistemas que podem 
ser automatizados com a mudança para a 
nuvem, otimizando assim os custos 
operacionais.
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Ecossistema integrado de parceiros e alianças 

Uma visão clara dos ecossistemas e relacionamentos que 
impulsionam o sucesso
Há uma visão clara sobre os ecossistemas subjacentes em 
evolução, o papel de uma empresa nesse ecossistema e as 
parcerias e os relacionamentos necessários para ter sucesso (por 
exemplo, em saúde e mobilidade). As seguradoras conectadas 
podem aproveitar essas redes obtendo acesso a dados ou 
produtos/serviços adicionais, consolidando sua posição no setor e 
atendendo melhor ao cliente.

Inovação colaborativa/aberta com o ecossistema

As seguradoras conectadas adotam uma abordagem aberta e 
colaborativa em relação à inovação. Criar e apoiar um esforço de 
inovação aberta com todo um ecossistema (incluindo parceiros, 
fornecedores e outras organizações relevantes, como universidades 
ou fintechs/insurtechs) estimula sinergias e favorece o 
desenvolvimento de novas ideias.

Forte capacidade de orquestração do ecossistema

Uma forte capacidade de orquestração é necessária para gerenciar 
não apenas diversas parcerias e fornecedores, mas também para 
fazer essa conexão durar por todo o ciclo de vida do relacionamento. 
Uma seguradora conectada pode gerenciar isso de maneira eficaz 
para manter um parceiro estável e um ecossistema de aliança, com 
o benefício de oferecer uma proposta estabilizada e aprimorada para 
o cliente.

Cultive uma cultura colaborativa

As seguradoras conectadas são campeãs em romper silos 
funcionais. Em vez de adotar a síndrome do “não foi inventado aqui”, 
as seguradoras conectadas incentivam a disrupção na sua cadeia 
de valor, promovendo uma colaboração mais aberta com startups e 
novos entrantes no mercado de seguros que podem oferecer uma 
proposta de valor mais forte aos seus clientes.

As seguradoras conectadas estabelecem relacionamentos de confiança com seus parceiros e criam uma vantagem competitiva 
em conjunto. Nenhuma empresa faz tudo sozinha e todas as empresas dependem dos seus parceiros. As seguradoras 
conectadas envolvem, integram e gerenciam terceiros com sucesso para aumentar a velocidade de lançamento no mercado, 
reduzir custos, mitigar riscos e complementar os hiatos de capacidades, atendendo, assim, às expectativas do cliente.

O que significa ser bom?

das seguradoras de 
Vida e Renda Vitalícia 
não conseguem 
realizar análises de 
mercado abrangentes 
para disruptores
digitais e as próprias 
fintechs*

43%

“Quero que minha seguradora seja minha 
parceira e esteja apta a estabelecer as alianças 
certas para me ajudar a ficar protegido.”

— Estratégia de plataforma

Os profissionais da KPMG podem ajudá-lo a 
aproveitar as plataformas e os ecossistemas 
digitais com sucesso, seja para criar novos 
modelos de negócios, aumentar a relevância 
para seus clientes, inovar mais rápido e/ou se 
defender contra os disruptores digitais.

— Terceirização de processos de 
negócios

A terceirização de processos de negócios 
permite determinar quais funções seus 
parceiros podem assumir para desenvolver e 
fortalecer o ecossistema.

Alianças e parcerias

As firmas-membro da KPMG construíram uma 
forte rede de alianças que inclui algumas das 
principais empresas de tecnologia, dados e 
serviços do mundo. Graças ao alcance global e 
às habilidades combinadas que essas parcerias 

Nossos aceleradores para 
desenvolver essa capacidade

Estratégias 
e ações 

baseadas 
em insights

Produtos e 
serviços 

inovadores

Foco na 
experiência 
por design

Interações 
e comércio 

transparentes

Operações 
responsivas

Força de 
trabalho 

alinhada e 
capacitada

Arquitetura 
tecnológica 
habilitada 

digitalmente

Ecossistem
a integrado 
de parceiros 
e alianças

*Um estudo encomendado, realizado pela Forrester Consulting em nome da KPMG.
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Com o suporte de uma rede global, fornecemos às seguradoras uma linha de serviços 
de apoio à medida que elas se propõem a se tornar empresas verdadeiramente 
conectadas. As firmas-membro da KPMG adotam uma abordagem multidisciplinar, 
holística e prática para diversos problemas que os nossos clientes enfrentam. Apoiamos 
nossos clientes para solucionar esses problemas e, consequentemente, alcançar 
resultados significativos.
A rede global de profissionais da KPMG combina estratégia, tecnologia, risco, fusões e aquisições, 
contabilidade, implementação e experiência em consultoria de gestão regulatória para fornecer suporte 
em diversas áreas. Esses serviços incluem:

Por que a KPMG?

Racionalizar o cenário de aplicativos e migrar para a nuvem
― Avaliações rápidas e benchmarks do cenário atual.
― Integração de perspectivas de negócios, financeiras e de TI para 

construir business cases holísticos.
― Análise e otimização de gastos em nuvem.
― Seleção de fornecedores de aplicações.

Melhorar a experiência digital para os clientes
— Análise e melhoria da jornada do cliente.
— Estratégia de plataforma.
— Análise de fintechs e seleção de serviços adicionais.
— Apoio em pedidos de licenças para oferecer serviços adicionais.

Potencializar insights e decisões com dados
― Desenho e implementação da estratégia de dados.
― Desenvolvimento, avaliação e otimização do business case de 

gerenciamento de dados-mestre.
― Suporte para estabelecer a ética de dados para gerenciar e governar 

dados como um ativo.
― Especialistas em Análises Avançadas e Business Intelligence para 

cocriar soluções de negócios.

Transformar-se em seguradoras conectadas prontas para o futuro
― Análise de gaps do modelo de maturidade das capacidades, 

recomendações e roteiro de implementação de projeto.
― Otimizar o gerenciamento de portfólios para se adaptar às mudanças e 

redefinir prioridades.
― Suporte para escalar um piloto e transformá-lo em uma solução corporativa 

com apoio, por meio de uma ampla gama de serviços de implementação e 
do suporte de gerenciamento de projetos a especialistas no assunto.
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Leia nossos últimos insights
O futuro do seguro 
comercial para pequenas 
e médias empresas

Estabeleça uma conexão 
— publicação Connected
Enterprise

CEO Outlook 2020

CIO Survey 2020: 
Insights do setor de 
seguros

Excelência operacional 
em seguros

Respondendo às tendências do 
consumidor na nova realidade
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https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/01/the-future-of-small-business-commercial-insurance.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/cio-survey-2020-insurance-industry-insights.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/03/operational-excellence-in-insurance.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/consumers-and-the-new-reality.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/kpmg-2020-ceo-outlook.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2020/11/connected-enterprise-thought-leadership.pdf
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Fale com o nosso time 
Érika Ramos
Sócia-líder de Seguros 
da KPMG no Brasil
E-mail: ecramos@kpmg.com.br

Fábio Licere
Sócio-líder de Consultoria 
para Serviços Financeiros 
da KPMG no Brasil
E-mail: fabiolicere@kpmg.com.br

André Rocha
Sócio-diretor líder de 
Consultoria para o Segmento 
de Seguros da KPMG no Brasil
E-mail: anrocha@kpmg.com.br

Augusto Puliti
Sócio-líder de Connected Enterprise 
da KPMG no Brasil
E-mail: augustopuliti@kpmg.com.br
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