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neSTA edIção

TeCnologIA mAIS segura geSTão efICIenTe

Ao longo dos anos, o setor financeiro do Brasil superou uma 
montanha de desafios abrindo um leque de oportunidades 
para outros mercados, muito além das instituições 

bancárias. A rede de seguradoras é, hoje, peça fundamental para 
o movimento saudável da economia brasileira e também busca 
equilíbrio entre qualidade operacional e gestão eficiente.

Segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), o  setor  registrou alta de 22,1% de janeiro a 
maio de 2012 em comparação com o mesmo período de 2011, 
com faturamento de R$ 50 bilhões. Diante do forte movimento 
de expansão, mercado cada vez mais competitivo e margens 
estreitas, as soluções tecnológicas têm um papel importante na 
estratégia das operadoras. É o caso da SulAmérica Seguros, 
Previdência e Investimentos que conta com ferramentas analíticas 
do SAS para as áreas de precificação e gestão de campanhas.

Com 117 anos de história, a seguradora revela nesta edição 
como a tecnologia aplicada trouxe benefícios na gestão das 
informações, nas modelagens preditivas e na performance das 
análises, garantindo crescimento com rentabilidade saudável. A 
parceria entre SulAmérica e SAS é de longa data e os resultados 
positivos alcançados pela seguradora demonstram a superação 
dos desafios desse segmento.

Esta edição também fala da estratégia do SAS em 
ampliar o portfólio de soluções analíticas com a aquisição da 
norte-americana rPath. A iniciativa permite ao SAS ampliar o 
conhecimento nas áreas de cloud computing e abre um novo 
leque de oferta sob demanda de sistemas analíticos na nuvem.

 

Boa leitura!

edITorIAl em deSTAQUe

SulAmérica investe em plataforma SAS 

de Business Analytics e colhe frutos do 

gerenciamento eficaz das informações, além 

de alta performance e crescimento saudável

em PAUTA

SAS anuncia a aquisição da rPath para ampliar 

portfólio de soluções analíticas na nuvem

COORDENAçãO GERAL SASCOM 
E DIREçãO DE MARkETING
daniel Hoe
 

DIREçãO GERAL SAS BRASIL
márcio dobal

DIREçãO EDITORIAL 
E EDIçãO GERAL
graça Sermoud
 
REPORTAGEM 
léia machado

DESIGN
rafael lisboa

FOTOGRAFIA
Izilda frança
 
COMERCIAL
Sérgio Sermoud

exPedIenTe

www.sas.com/br/sascom

sasCOM   3

PágInA 6

PágInA 4

oPInIão

Mineração de dados e 

precificação enriquecem o 

trabalho de seguradoras

PágInA 10

Os Editores



4   sasCOM

em PauTa AQUISIção SAS

Aquisição aperfeiçoa capacidade de automatizar e gerenciar operações de TI em múltiplas 
plataformas, incluindo aplicações sob demanda e em cloud computing     Por lé IA  mACHAdo

A maneira como as empresas 
consomem tecnologia vem mu-
dando dia após dia. nos últimos 

anos, o mercado corporativo enfren-
tou muitos desafios, desde aumento 
da concorrência à adaptação das 
demandas vindas dos clientes, fun-
cionários e consumidores. Em meio 
a tantas transformações, tendências 
tecnológicas se consolidam para au-
xiliar as organizações na superação 
desses desafios. 

É o caso do modelo de compu-
tação em nuvem. Os principais be-
nefícios dessa plataforma não se 
restringem à redução de custos, agi-

lidade, economia ou simplificação na 
gestão de TI. A promessa se estende 
também ao poder de revolucionar o 
uso dos recursos computacionais, 
além de permitir a criação de novos 
modelos de negócio, inclusive no 
mercado de fornecedores.

Essa é a proposta do SAS com 
o anúncio, em dezembro passado, 
da compra da rPath, empresa norte-

-americana desenvolvedora de tec-
nologia de automação de sistemas. 
Com a união da expertise e talentos 
da rPath, o SAS melhora as confi-
gurações e gerenciamento de suas 
próprias soluções para qualquer am-

SAS ANUNCIA 
COMPRA dA rPATH 

biente virtualizado. A aquisição per-
mite ao SAS ampliar o conhecimento 
nas áreas de cloud computing e abre 
um novo leque de oferta sob deman-
da de sistemas analíticos na nuvem. 

“As soluções do SAS proporcio-
nam várias formas de acesso, inclu-
sive no modelo de cloud computing”, 
diz Daniel Hoe, diretor de Marketing 
e novos negócios do SAS. “Te-
mos muitas demandas dos nossos 
clientes e a tecnologia da rPath traz 
ainda mais expertise em termos de 
automação do processo de disponi-
bilização de softwares analíticos em 
nuvem. Ou seja, maior facilidade 



para instalação, controle e manu-
tenção”, acrescenta Hoe.
 
CLIENTE FIRST

De acordo com o diretor, o SAS 
está bem preparado tecnologica-
mente para se adequar às novas 
tendências e entregar mais e me-
lhores soluções de TI. não só para 
os clientes que querem mudar o am-
biente tecnológico para a nuvem, mas 
também para uma nova geração de 
usuários corporativos com demandas 
de automação como serviço. 

“Para nossos clientes, o modelo 
cloud computing e as plataformas de 
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“As soluções do SAS 
proporcionam várias 

formas de acesso, 
inclusive no modelo 

de cloud computing”

Daniel Hoe, diretor de Marketing 

e Novos Negócios do SAS.

AqUISIçÕES SAS 
DESDE 2000:
• dataflux Corp. (2000) 
• Intrinsic ltd. (UK) (2001)
• ABC Technologies Inc. (2002)
• Verbind Inc. (2002)
• riskAdvisory Software Co. 
(Canada) (2003)
• oprisk Analytics llC (2003)
• marketmax Inc. (2003)
• Veridiem Inc. (2006)
• Teragram (2008)
• IdeaS (2008)
• memex (2010)
• VSTI (2010)
• Assetlink (2011)
• aimatch (2012)
• rPath (2012)

virtualização são tecnologias críticas e 
eles precisam fazer maior uso das apli-
cações SAS”, afirma Keith Collins, dire-
tor de Tecnologia da companhia. “Com 
a aquisição da rPath, vamos expandir 
nosso comprometimento com as apli-
cações virtuais e de armazenamento a 
um nível empresarial global. Além dis-
so, vamos melhorar ainda mais nossa 
capacidade de construir e entregar so-
luções, como a de High-Performance 
Analytics, para ambientes virtualiza-
dos”, completa o executivo. 

PESqUISA E DESENvOLvIMENTO
Fundada em 2005 por ex-funcio-

nários da Red Hat, a rPath é uma 
startup especializada em automatizar 
a montagem, configuração e atuali-
zações de diversos sistemas opera-
cionais e plataformas de middleware 
em pacotes de aplicações para em-
presas. A aquisição contempla a 
propriedade intelectual e o time de 
colaboradores. Hoje, os funcionários 
rPath fazem parte do grupo de P&D 
do SAS, nos Estados Unidos. 

Segundo Hoe, a estratégia é criar 
uma nova divisão junto à área de de-
senvolvimento de plataformas, focada 

100% em cloud computing. “A compu-
tação em nuvem exige uma maturi-
dade muito grande dos fornecedores 
de TI, principalmente na parte de 
gerenciamento. Com essa iniciativa, 
o portfólio de soluções analíticas do 
SAS ganha mais robustez”, aponta.

Ao longo de 12 anos, o SAS fez 
aquisições pontuais, com objetivo de 
ampliar o portfólio. Desde 2000, as ini-
ciativas estratégicas contemplaram a 
compra de 15 empresas. Em termos 
de metas a curto prazo, a tecnologia 
de PaaS (plataforma como serviço) 
da rPath será incorporada às solu-
ções SAS. Em médio prazo, a ideia é 
disseminar o conceito de appliances 
virtuais, ou seja, construir um ambien-
te totalmente virtual de hardware, de-
senhado para os softwares analíticos 
do SAS, a fim de garantir uma nuvem 
bem feita para o cliente. z
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em desTaque SUlAmérICA

SulAmérica conta com ferramentas analíticas do SAS para as áreas de precificação e 
gestão de campanhas e colhe os benefícios da governança centralizada     Por lé IA  mACHAdo

deCISõeS SEGURAS

D
esde os anos 90 o Brasil vem buscando esta-
bilidade econômica, mas só nos anos 2000 a 
meta foi alcançada. O País passou muitos anos 
tentando derrubar as altas taxas de inflação e 
manter aquecido o consumo interno. Hoje, o 

País vive um favorável cenário econômico e essa realidade 
impacta nos negócios de todas as indústrias. 

Mesmo em momentos difíceis, o setor financeiro bra-
sileiro superou a montanha de desafios sendo o pioneiro 
em inovação e investimentos tecnológicos. Mas não só os 
bancos contam com uma arquitetura robusta, a rede de se-
guradoras é, hoje, peça fundamental para o movimento da 
economia do Brasil e também conta com um arsenal de 
tecnologias e soluções analíticas.

Quais são os fatores impactantes nessa postura de 
inovação? Os motivos são os mais diversos. Desde a 
estabilidade econômica do País ao aquecimento do con-
sumo interno e presença massiva da classe C. na rea-

lidade, as seguradoras estão diante de um cenário de 
oportunidades. O mercado de seguros no Brasil vivencia 
um momento de forte expansão, marcado por crescimen-
to em todos os segmentos e tipos de produtos nas mais 
diversas frentes de negócio. 

De acordo com dados divulgados pela Superintendên-
cia de Seguros Privados (Susep), o mercado segurador 
apresentou um crescimento de 22,1% de janeiro a maio 
de 2012 em comparação com os cinco primeiros meses 
do ano anterior. O faturamento do setor saltou de R$ 41 
bilhões para R$ 50,1 bilhões no período. 

O avanço das classes emergentes não só impacta 
o setor financeiro, mas também é uma cesta de opor-
tunidades para as seguradoras. Segundo o estudo O 
Observador Brasil 2012, desenvolvido pela Cetelem Bgn 
em parceria com a IPSOS-Public Affairs, entre 2010 e 
2011, 2,7 milhões de brasileiros deixaram a classe DE, 
enquanto 230 mil chegaram à classe AB. no mesmo 
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período, o crescimento da classe C foi de 50%. 
Diante desses números, a indústria de seguros no Brasil 

tem pela frente inúmeras oportunidades de negócio e apoia 
sua estratégia no investimento em tecnologias. O objetivo é 
ampliar as sólidas características e pioneirismo em ótimos 
níveis de rentabilidade, diversidade na oferta de produtos, 
estabilização da base tecnológica e destacável estrutura 
de gestão de riscos. 

A forte representatividade do mercado segurador no 
País é resultado não só do momento promissor da econo-
mia, mas também da capacidade das próprias empresas 
em se reinventar, ser assertivo na oferta de novos produ-
tos e na gestão de campanhas. Esse caminho é traçado, 
sobretudo, pela expertise dos profissionais e também pelo 
robusto investimento em tecnologia. 

É o caso da SulAmérica Seguros, Previdência e Inves-
timentos. Com 117 anos de história, a seguradora conta 

diariamente com a Tecnologia da Informação. Há anos, a 
empresa trabalha com as soluções analíticas do SAS e 
usufrui dos benefícios da tecnologia aplicada nas áreas 
de precificação, CRM e gestão de campanhas. O uso dos 
recursos proporcionados pelas ferramentas garante mais 
governança e vantagem competitiva à SulAmérica perante 
o mercado segurador. 

vALOR ESTRATéGICO
O core da seguradora está pautado na gestão do prin-

cipal ativo: a informação. Saber gerenciar a informação do 
passado a fim de enxergar o futuro é o alicerce das áreas 
de tomadas de decisão e as soluções analíticas têm papel 
fundamental nessa gestão. “Utilizamos as ferramentas SAS 
para gerenciar todo nosso portfólio de informações, permi-
tindo assim corretas precificações, definições de perfis de 
clientes e análises dos dados de Sinistros”, aponta Cristiano 
Barbieri, diretor de TI da SulAmérica.

De acordo com o executivo, as soluções ajudam no tra-
tamento da informação e na precificação do valor do seguro 
baseado no histórico do cliente. A Tecnologia da Informação 
está totalmente inserida nos processos da seguradora, que 
mantém um relacionamento de longa data com o SAS. Essa 
parceria tem ajudado na superação dos desafios do mercado 
de seguros no Brasil. 

“O setor tem crescido muito impulsionado pelo avanço 
da economia e das classes D e C. A tecnologia precisa se 
adaptar ao novo cenário e auxiliar-nos no planejamento es-
tratégico e desenvolvimento de diferentes produtos, pauta-
dos nas necessidades do cliente”, diz Barbieri. “O mercado 
de seguros está crescendo acima do PIB brasileiro. Todos 
os tipos de ofertas passam por ótimo período de desenvol-
vimento, desde seguros de carros e saúde à previdência e 
seguro de vida”, acrescenta.

GESTãO DO CONHECIMENTO
Diante de um mercado de seguros cada vez mais 

competitivo, ser assertivo na precificação é um dos 
grandes desafios das empresas. Além disso, conhecer 
o cliente e apresentar a melhor proposta, de acordo 
com necessidades específicas, faz toda a diferença no 
sucesso de uma seguradora.

Perfil  sulamérica seguros, 
Previdência e investimentos

 Clientes  
mais de 6,7 milhões no Brasil

 Solução  
Plataforma SAS de Business Analytics 

 Benefícios  
gestão das informações; governança; modelagens 
preditivas; alta performance nas análises; e 
crescimento com rentabilidade saudável

 Atuação: Saúde e odontológico; Automóveis e 
ramos elementares; Seguros de Pessoas (Vida e 
Acidentes Pessoais) e Previdência Privada e gestão 
de Ativos

 Balanço
r$ 7,9 bilhões de receita em prêmios no período de 
janeiro a setembro de 2012
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em desTaque SUlAmérICA

ganha o cliente, a seguradora mais competente e com 
maior poder de análise. Hoje, a SulAmérica tem processos 
mais centralizados permitindo maior inteligência de merca-
do. “O SAS atendeu nossas características nos apoiando na 
correta definição de plataforma e ferramentas analíticas, na 
gestão de dados e na execução dos projetos de migração 
de sistemas”, informa Barbieri.

O setor de gerenciamento de campanhas da seguradora 
também leva vantagem com ferramentas específicas para 
ofertas exclusivas. “O consumidor não sofre excesso de in-
formação sobre promoções não aderentes à sua realidade”, 
diz. Segundo o executivo, aproximadamente 100 usuários 
da SulAmérica utilizam as ferramentas analíticas do SAS.

Em termos de maturidade dos processos, Barbieri aponta 
a integração das soluções aos principais sistemas de ne-
gócio da seguradora como uma grande vitória e destaca 
a importância do setor de Tecnologia da Informação para 
o crescimento saudável da empresa. “Somos diferencial 
competitivo dentro da SulAmérica. Estamos envolvidos em 
todos os projetos da empresa, mapeando novas tecnologias 
disponíveis no mercado e entendendo como elas podem ser 
aplicadas ao nosso planejamento estratégico”, afirma.

Desde outubro de 2007, quando realizou a maior oferta 
pública inicial de ações feita por um grupo segurador brasilei-
ro, a SulAmérica integra o nível 2 de Práticas Diferenciadas 
de governança Corporativa da BM&FBovespa. De janeiro a 
setembro de 2012, a seguradora registrou  R$ 7,9 bilhões de 
receita em prêmios, o que representa crescimento de 14,2% 
em relação ao mesmo período do ano anterior.

A tecnologia faz parte desse sucesso com destaque 
para os indicadores de desempenho, permitindo assim ex-

celentes resultados perante a concorrência. A capacidade 
da SulAmérica em gerenciar a informação proporciona be-
nefícios como alta performance nas análises e crescimento 
com rentabilidade saudável. 

“Ano após ano o incremento no número de vendas 
mostra a nossa eficiência na precificação e gestão de 
Sinistros. Quem ganha com isso são nossos clientes, pois 
contam com uma seguradora séria, serviços de qualidade 
e ofertas justas, de acordo com cada perfil de consumidor”, 
acrescenta Barbieri.
 
FUTURO PROMISSOR

Com o uso do pacote de soluções analíticas do SAS, a 
SulAmérica tem maior assertividade na precificação dos se-
guros tornando-a muito mais competitiva no mercado. Essa 
liderança é mantida sob um amplo guarda-chuva de quali-

“Já estamos falando de Big Data e como 
podemos gerir um número muito maior de 
informações não estruturadas presentes 
em sistemas de voz, vídeos e redes sociais. 
Realmente, essa explosão de dados traz 
novos desafios e oportunidades para nós” 
Cristiano Barbieri, gerente de TI da SulAmérica 
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INOvAçãO EM PAUTA

Para facilitar o atendimento ao cliente, a SulAmérica lançou recentemente duas soluções tecnológicas:  a segunda 

geração dos Terminais de Auto Atendimento Saúde (TAT’s), agora chamados de “SulAmérica express”, espalhados em unidades 

comerciais da seguradora em todo o País, e o aplicativo para smartphone Cartão digital de Saúde.

 

entre as funcionalidades  do sulamérica express está a compra do seguro de acidente pessoais, a solicita-

ção de cotação para seguro auto, residencial e previdência privada e o recolhimento de recibos para solicitação de reembolso 

de produtos relacionados à saúde, o que proporciona ao cliente segurança na entrega da documentação, pois os envelopes 

são lacrados e devidamente identificados. esses serviços são para os segurados saúde e odonto, mas a SulAmérica  pretende 

expandir para todos os clientes. 

 

Já o aplicativo sulamérica saúde, desenvolvido pela seguradora para smartphone, torna mais ágil o acesso 

às informações referentes ao plano de saúde do segurado e dos seus dependentes. o aplicativo disponibiliza também 

diversos serviços na palma da mão como localização de rede de atendimento, informações de crédito do reembolso e 

desconto de até 50% em medicamentos nas farmácias cadastradas. o programa pode ser adquirido gratuitamente nas 

lojas de aplicativos do iPhone ou Android. z

dade baseado não só nas competências dos colaboradores, 
mas também nos recursos tecnológicos.

O próximo desafio da seguradora é evoluir no concei-
to de Big Data e as soluções analíticas estão inseridas 
nesse contexto. Segundo a IDC, o volume de dados ge-
rados em 2012 chegará a 2,7 zettabytes, alta de 60% em 
relação ao ano passado. Para 2015, a previsão mostra 
um aumento para 8 zettabytes, ou seja, essa explosão 
vai exigir das empresas estratégias consistentes de Big 
Data para gerenciar um grande volume de informações 
estruturadas e não estruturadas. O desafio aqui é saber 
tirar melhor proveito dos dados, transformando-os em 
vantagens competitivas para as empresas. 

“Já estamos falando de Big Data em como domar e ge-
rir um número muito maior de informações não estrutura-
das presentes em sistemas de voz, vídeos e redes sociais. 
Realmente, essa explosão de dados traz novos desafios e 
oportunidades, empresas de vários segmentos estão enten-

dendo essa tendência, como funciona, quanto custa. Vejo 
isso como um caminho sem volta”, diz.

Segundo Barbieri, a SulAmérica está muito atenta aos 
movimentos tecnológicos do mercado e, em termos de Big 
Data, está na fase embrionária estudando e mapeando as 
ofertas de hardware e software. “Queremos entender como 
o nosso negócio pode se beneficiar dessa nova tendência 
no setor de TI”, aponta. 

Além do Big Data, a seguradora tem apostado cada vez 
mais nos recursos tecnológicos e pretende ampliar os in-
vestimentos em soluções de gestão de fraude e mobilidade. 

“Hoje, contamos com ferramentas robustas para prevenção 
e combate à fraude e estamos estudando novas possibilida-
des com aplicativos para smartphones”, diz Barbieri. “nosso 
negócio gera muita informação e isso exige atualizações 
constantes em tecnologia. Sem dúvida, contamos com nos-
sos parceiros para o crescimento da empresa e o SAS está 
incluso nesse processo”, completa.
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rICArdo gAlAnTe

* Consultor de Pré-Vendas do SAS.

OPiNiÃO

C
onceitualmente, mineração de 

dados ou data mining represen-

ta técnicas matemáticas, estatís-

ticas e computacionais de identificação 

de padrões e modelagem preditiva. Em 

outras palavras, por meio de algoritmos 

estabelecidos cientificamente, se bus-

ca o encontro de insights e pistas para 

se tentar vislumbrar relacionamentos 

e relevância de informações. As áreas 

de aplicações de mineração de dados 

são as mais diversas possíveis, des-

de a identificação comportamental de 

espécies animais por biólogos até a 

elaboração de faixas ótimas de pon-

tuação para obtenção de crédito por 

instituições financeiras.

Todo este ferramental extremamen-

te rico foi embutido pelo SAS em uma 

ferramenta chamada SAS Enterprise 

Miner. Apesar de ser conceitualmen-

te complexa, a ideia geral é simples: 

agrupar diversas técnicas de data 

mining de maneira didática para que 

o usuário perca pouco tempo desen-

volvendo estratégias de análises. Por 

meio de uma interface user friendly, 

estas técnicas são representadas por 

“nós” ou “combos” parametrizáveis, de 

tal maneira que o usuário pode utilizar 

estes “combos” com as configurações 

padrão, alterar e customizar ações e, 

até mesmo, criar seus próprios “nós”.

À primeira vista, quando se pen-

sa essa relação entre Mineração de 

Dados e Precificação parece que se 

está referindo a grupos de ações di-

ferentes, com fins que podem até 

convergir para pontos similares, com 

processos díspares.  Em linhas ge-

rais, quando se fala de mineração de 

dados logo vem à mente institutos de 

pesquisa, bancos ou até mesmo em-

presas de marketing. Em contraparti-

da, quando se fala de precificação, o 

que se imagina são seguradoras, que 

identificam  métodos para encontrar 

preços adequados aos seus produtos. 

Precificação e Automação 

Vale reparar que o Enterprise Mi-

ner – hoje a ferramenta analítica líder 

no mercado - incluiu algoritmos de pre-

cificação além dos já tradicionais mé-

todos de Data Mining. na versão do 

SAS Enterprise Miner 7.1, o “combo” 

Ratemaking disponibiliza algoritmos de 

precificação muito úteis para a indústria 

seguradora. A solução utiliza procedi-

mentos que geram modelos lineares 

generalizados de forma automatizada. 

Ao se trabalhar com sinistros, o 

objetivo ao se criar modelos estatís-

ticos se nutre de três necessidades: 

PercePções asserTivas 

verificar a propensão do 

sinistro ocorrer; prever a 

frequência de sinistros; 

e estimar a severidade 

dos sinistros.

Quando se usa o Ratemaking e se 

define no SAS Enterprise Miner uma va-

riável alvo como Binária, internamente, 

a solução “pressupõe” que se quer veri-

ficar a probabilidade do sinistro ocorrer 

e, desta forma, um modelo Logístico é 

ajustado automaticamente. Se, de outro 

modo, a variável é definida como Ordi-

nal, ela pressupõe que se quer calcular 

a frequência dos sinistros e, assim, um 

modelo de Poisson é ajustado automati-

camente. Caso se defina a variável alvo 

como Contínua, um modelo gamma é 

estabelecido automaticamente. Se o 

analista não quiser usar os defaults do 

Miner, existem diversas outras distribui-

ções de probabilidade disponíveis.

Para seguradoras, ter todo o acer-

vo de Data Mining no mesmo ambiente 

que se dispõem estruturas de precifica-

ção, desde a amostragem de dados, 

exploração de informações, passando 

por transformação de variáveis, mo-

delagem e, finalmente, culminando na 

escoragem, facilita, enriquece e poten-

cializa todo o trabalho de pesquisa e 

desenvolvimento estratégico. z

mercado de seguros pode se beneficiar com mineração de dados e estruturas de 
precificação a fim de enriquecer e potencializar o trabalho de desenvolvimento estratégico
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