
Introdução

O setor de seguros, assim como vários outros, foi criado com base em camadas de processos. 
Alguns desses processos são muito antigos, comprovados e confiáveis, enquanto outros são 
novos e usam tecnologias e aplicações modernas. A maneira como esses processos se encaixam 
representa um delicado exercício de equilíbrio para a maioria das seguradoras. Desde o primeiro 
aviso de perda ao pagamento, do processo de subscrição (underwriting) ao gerenciamento de 
riscos: as seguradoras estão buscando a automação inteligente para modernizar processos 
legados, oferecer ferramentas e aplicações eficientes e aprimorar a experiência geral dos 
segurados.

A Red Hat capacita os especialistas de negócios para criar e configurar fluxos de trabalho 
mais inteligentes e digitalizar processos demorados e trabalhosos. A Red Hat trabalha com 
seguradoras para automatizar o processo por completo, incluindo sinistros, processos de 
subscrição, faturas e muito mais. O Red Hat Process Automation inclui o Red Hat Process 
Automation Manager e o Red Hat Decision Manager, e ajuda a automatizar processos e decisões 
de negócios. Com as soluções de inteligência artificial e a automação robótica de processos 
(RPA) do setor de seguros oferecidos por parceiros, esses recursos ajudam os clientes a acelerar 
a jornada rumo à transformação digital completa.

A transformação do processo de seguros

Figura 1: exemplo de processos de sinistro e áreas mais beneficiadas pela automação
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A forma como uma seguradora lida com os sinistros é fundamental para o seu sucesso. Processos 
ineficientes, lentos e propensos a erros podem afetar a empresa como um todo, das áreas de 
novos negócios e renovações, aos departamentos de riscos e conformidade. A Figura 1 mostra 
um processo de sinistro simplificado e com várias oportunidades para o uso da automação 
continuada. O Red Hat Process Automation e os parceiros da Red Hat podem ajudar a otimizar 
as operações de sinistro ao implementar vários pontos de captura de dados, integrar os sistemas 
atuais e usar o redirecionamento de gestão de casos para investigar possíveis fraudes. 

O Red Hat Process Automation ajuda as seguradoras a compreender a lógica de negócios e a 
desenvolver aplicações que automatizem processos e decisões de negócios. A solução combina 
tecnologias de processamento de eventos complexos, otimização de recursos e gerenciamento 
de regras e processos de negócios em uma plataforma open source integrada. Em conjunto com 
os provedores de RPA, o Red Hat Process Automation possibilita aos usuários configurar um 
robô ou um software para capturar e interpretar as aplicações atuais para o processamento de 
transações, a manipulação de dados, o acionamento de respostas e a comunicação com outros 
sistemas digitais.

Vantagens comerciais do Red Hat Process Automation 

Com a colaboração da unidade de negócios, o Red Hat Process Automation ajuda as seguradoras 
a obter agilidade além dos grupos de TI. As habilidades e a base de conhecimento dos usuários 
comerciais são integradas à tecnologia, permitindo que ela seja mais do que apenas um curativo 
em uma única área do processo. A tecnologia pode ser transformadora e ampliar a automação em 
todo o processo.

As vantagens comerciais do Red Hat Process Automation incluem:

• Consistência: criar uma plataforma de processos consistente permite que as unidades de 
negócios colaborem com a TI. Os analistas de negócios podem criar, remover e editar regras, 
alterando processos com mais rapidez e sem ciclos de desenvolvimento longos. Esse é um 
recurso muito útil para alterações de conformidade ou para o gerenciamento de riscos. Além 
disso, os processamentos são mapeados e documentados com facilidade para análises 
regulatórias. 

• Economia: com processos diretos e eliminando a análise manual de sinistros comuns, as 
seguradoras podem solucionar sinistros com mais rapidez e precisão, aumentando a eficiência 
e reduzindo os custos. Elas podem obter economias adicionais com o aprimoramento dos 
processos de subscrição e a automação integrada. A redução no número de erros e atrasos 
pode ajudar a atrair novos clientes, além de mitigar riscos e problemas de conformidade. 

• Facilidade de uso: a Red Hat trabalha com as unidades de negócios da sua empresa para 
ajudar a simplificar o processo para os usuários. Além disso, a interface da solução possibilita 
que usuários sem conhecimento técnico consigam alterar as regras de negócios com facilidade.

• Envolvimento otimizado das equipes de TI: os modelos e as regras de negócios são 
mantidos e aprimorados pelo usuário final. Isso reduz o envolvimento diário das equipes de TI e 
os longos atrasos na implantação de novas funcionalidades.

• Agilidade: o Red Hat Process Automation pode ser usado em vários casos. É possível 
adaptá-lo aos seus processos de sinistros e usá-lo para processos de subscrição, recursos 
humanos, pagamentos ou governança, riscos e conformidade (GRC).
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Saiba mais

A Red Hat ajuda organizações financeiras a adaptar seus negócios a novos ecossistemas digitais 
abertos. Mais de 90% das empresas listadas na Fortune 500 confiam na Red Hat.1 Fale conosco 
para saber como podemos ajudar você a começar sua jornada de automação.

 1 Dados do cliente Red Hat e lista da Fortune 500, 2019.
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SOBRE A RED HAT
A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções corporativas de software open source. Por 
meio da estreita parceria com as comunidades, a Red Hat oferece tecnologias confiáveis e de alto 
desempenho em Linux, cloud híbrida, containers e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar 
aplicações de TI novas e existentes, desenvolver aplicações nativas em cloud e definir padrões 
com nosso sistema operacional líder do setor, além de automatizar, proteger e gerenciar ambientes 
complexos. Com serviços de consultoria, treinamento e suporte premiados, a Red Hat tem a confiança 
das empresas da Fortune 500. Como um parceiro estratégico para provedores de cloud, integradores 
de sistema, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades open source, a Red Hat ajuda as 
organizações a se preparar para o futuro digital.
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