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Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros 2012 – 

CNSeg 

CASE CAPEMISA: ECM Regulação de Sinistros 

 

A. Título 

ECM Regulação de Sinistros 

B. Introdução 

1.1. Motivação e premissas 

Necessidade de reduzir a quantidade excessiva de atividades manuais 

executadas por diversas áreas e em vários sistemas para o pagamento de 

sinistro.  

Muito trânsito e manuseio de documentos físicos e envio de e-mails. 

Regular um maior número de sinistros em um determinado intervalo de tempo, 

uma vez que a empresa pretende aumentar o número de vendas e negócios.  

Assegurar o cumprimento das normas do Órgão Regulador. 

C. Objetivo  

a. Do ponto de vista da Organização 

Buscar uma maior eficiência econômica visando reduzir o tempo para o 

pagamento de uma indenização de sinistro, aumentar a qualidade da análise e 

diminuir o desperdício de  papel colaborando com a sustentabilidade, através 

da desmaterialização dos documentos. 

Capacidade de atender uma maior demanda de processos de sinistros. 

 

b. Do ponto de vista Externo 

 
Satisfação do cliente final e corretores no aumento do nível de serviço através 
da agilidade no pagamento da indenização, bem como na disponibilidade de 
informações, pelo Capemis@. NET – Portal Corporativo da empresa, do 
andamento das etapas da regulação do sinistro. 
 
Melhoria no atendimento as normas do Órgão Regulador quanto ao prazo de 
pagamento e na prevenção contra fraudes. 
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D. Desenvolvimento do Trabalho 

a. Breve descrição voltada às funcionalidades do negócio 

 

O projeto ECM Regulação funciona como um “orquestrador” de tarefas que 

promove a comunicação entre atores sistêmicos e humanos dentro do ciclo da 

Regulação de Sinistros.  

Essa plataforma tecnológica permite a atribuição de atividades a todas as 

áreas intervenientes no ato da regulação assegurando o cumprimento do nível 

de serviço de forma automática, pela geração de distintos alertas em casos de 

risco na demora da execução, permitindo controles nos tempos de pagamentos 

do sinistro e identificação de limitações de desempenho no processo de 

regulação.  

 

b. Ambientes de TI envolvidos 

 

Utilização das seguintes ferramentas da IBM e de banco de dados, separadas 

em ambientes de desenvolvimento, homologação e produção: 

 

Produto Versão 

Windows  2008 R2  

SGBD  SQL Server 2008  

LDAP  Active Directory  

Servidor de Aplicação  WAS 7.0.0.17  

Content Engine  5.0 Base Release  

Process Engine  5.0.0.2  

WorkplaceXT  1.1.4.11  

Business Space  7.0.0.4  

ECM Widgets  4.5.2.1  

Eforms  4.0.2.10  

Case Analyzer  5.0 Base Release  

Cognos Real Time 

Monitoring  

10.1 
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c. Abrangência  

O projeto ECM Regulação abrange diversas áreas da empresa além da 

Regulação de Sinistros, tais como Sucursais, Atuária, Arquivo Central, 

Faturamento, Jurídico, Auditoria e Contas a Pagar. 

 

d. Custo aproximado  

R$ 1.100.000,00 entre Serviços e Software 

e. Implantação 

 

A implantação do sistema foi dividida em três fases: 

 Primeira Fase: Agosto de 2011 – Regulação Cobertura Morte; 

 Segunda Fase: Fevereiro de 2012 – Regulação Cobertura 

Sobrevivência; 

 Terceira Fase: Abril de 2012 – Descentralização do aviso nas Sucursais; 

 Quarta Fase: 2013 – Descentralização do aviso nos Corretores e 

Clientes, Capemis@.Net. 

 

f. Tempo de implantação 

 

Os tempos para implantação do sistema foram: 

 Primeira Fase: 8 meses   

 Segunda Fase: 6 meses 

 Terceira Fase: Em curso (previsão término final 1º Semestre 2012). 

 

g. A estratégia de implantação 

 

A implantação do sistema foi dividida em três fases: 

 Inicialmente foi implantada a maior cobertura: Morte. Nesta fase, os 

envolvidos começaram a ter contato com a ferramenta e com a nova 

forma de trabalho. 

 Em uma etapa seguinte, com os envolvidos já habituados com a nova 

forma de trabalho, foram implantadas as demais coberturas: 

Sobrevivência. 

 A última etapa do projeto será a implantação da ferramenta em todos os 

pontos de atendimento da Capemisa, em âmbito nacional, para a 

realização da entrada dos avisos de sinistros. 
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E. Resultados estimados e obtidos 

a. A vantagem competitiva 

Melhor desempenho no tempo de regulação e pagamento de um sinistro, 

gerando uma maior satisfação ao cliente e aumento no volume de regulações 

realizadas na empresa em um determinado período. Passaremos a ter um 

tempo médio de regulação independente da localização física de onde se deu o 

aviso de sinistro a nível nacional, perseguindo nosso objetivo de excelência na 

regulação de sinistros. 
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b. Economias obtidas X projetadas 

 

Economia projetada 

O estudo preliminar apontou para uma expectativa de ganho na ordem de 30% 

no conjunto de tarefas necessárias para a regulação de um sinistro, indicando 

uma economia financeira em torno de R$ 1.300.000,00/ano. 

Esse estudo foi baseado em uma análise de tempos e movimentos que visou a 

redistribuição de tarefas, segregação de funções e aumento da qualidade no 

ato da aceitação da tarefa pelo seu executor, através da verificação de que 

todas as informações necessárias e pré-requisitos foram atendidos para o 

cumprimento da mesma.  

Com a adoção de uma plataforma única, em substituição a diversas aplicações 

isoladas e tarefas complementares, foi possível a utilização e direcionamento 

de recursos humanos bem mais preparados para determinadas tarefas, 

ocasionando uma economia indireta a medida que esse recurso passou a ser 

mais utilizado naquilo que era o seu verdadeiro grau de especialização. 

Economia Obtida  

Após a implantação do projeto foi verificado que ocorreu uma redução de 20% 

do tempo para a regulação de um sinistro logo na primeira fase, que tende a 

superar a expectativa de 30% com a entrada das novas fases do projeto. 

 

c. ROI – Retorno do Investimento 

De acordo com os cálculos realizados no item acima de economia projetada e 

economia obtida, foi verificado que o custo do projeto será pago antes do final 

do primeiro ano de utilização. 

 

d. Métricas importantes 

Capacidade de mensurar o tempo gasto em cada etapa realizada para o 

pagamento de sinistros, permitindo o gerenciamento pró-ativo de gargalos no 

processo. Além de mensurar a produtividade de cada analista e a quantidade 

atual de processos com cada um deles, em suma, melhoria da proficiência do 

processo de regulação. 
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F. CONCLUSÃO 

A CAPEMISA indica o case “ECM Regulação de Sinistros” pois este case 

materializa os conceitos de gestão de processos, BPM, gestão de imagens, 

numa visão integrada de gestão de conteúdos com a premissa de que um 

conteúdo pode ser um conjunto de tarefas humanas, um conjunto de 

funcionalidades sistêmicas e todo tipo de documentos, sejam imagens, e-mails, 

planilhas etc. 

 

A concretização desse conceito se dá pela criação de uma plataforma única de 

interação sistema x usuário que permite tecnologicamente a evolução no 

tempo, de todos os serviços prestados pelo conjunto de aplicativos que dão 

suporte ao ato de regulação, sem que com isso seja necessário a cada 

upgrade de componente o treinamento dos usuários, já que eles interagem em 

apenas uma plataforma, como se esse fosse um verdadeiro cockpit. 

 


