SWISS RE Corporate Solutions e TCS conquistam
prêmio inovação em seguros da CNSEG
A Swiss Re Corporate Solutions e a TCS (Tata Consultancy Services) conquistaram o 2º lugar na edição
2016 do Prêmio Inovação em Seguros na categoria Processos. A cerimônia, realizada em Dezembro
no Rio de Janeiro, escolheu o projeto ‘Agro Field Inspection App’ como um dos mais inovadores do
país. O aplicativo Agro Inspeções foi desenvolvido para apoiar as vistorias de campo, eliminando o
uso de papel, padronizando o envio de imagens e utilizando satélite para a definição da área
segurada. As expectativas sáo diminuir o tempo de contratação do seguro e trazer mais precisão para
as informações checadas in loco com o uso da tecnologia.
“Estamos bastante felizes com esse reconhecimento do mercado a uma iniciativa tão importante
para o seguro agrícola. Acreditamos que esse é o primeiro passo entre novas possibilidades que esse
tipo de tecnologia traz para o setor”, afirma José Cullen, Head Agro South America da Swiss Re
Corporate Solutions.
Com o aplicativo, os dados coletados em campo são disponibilizados para o serviço de retaguarda da
seguradora de forma mais estruturada e de acordo com um modelo de formulário digital específico
para cada cultura agrícola. O sistema consegue eliminar ambiguidades e dados incorretos já no
momento do preenchimento, no campo. Dentre os benefícios da informatização estão a qualidade
dos dados, a segurança, a consistência, a padronização e a rapidez.
“Para nós é motivo de muito orgulho termos sido escolhidos como parceiro da Swiss Re Corporate
Solutions no desenvolvimento dessa nova tecnologia. Esse prêmio é um reconhecimento muito
importante ao trabalho que estamos fazendo junto aos nossos clientes e parceiros, criando soluções
e serviços digitais inovadores e que impactam positivamente o mercado”, comemora Tushar Parikh,
Country Head da TCS Brasil.
O aplicativo funciona online ou off-line e o preenchimento dos formulários, fotos e imagens de
satélite são obtidos diretamente no dispositivo, podendo ser encaminhados por meio de uma
conexão Wi-Fi ou conexão do celular. A Swiss Re Corporate Solutions projeta, até o fim do primeiro
semestre de 2017, que 95% das inspeções sejam realizadas com o aplicativo.
Sobre a Swiss Re Corporate Solutions
A Swiss Re Corporate Solutions oferece soluções abrangentes e inovadoras de transferência de riscos
a clientes corporativos, buscando atender às amplas e complexas necessidades das empresas
nacionais e multinacionais ao redor do mundo. Com o suporte da solidez financeira e dos mais de
150 anos de experiência do Grupo Swiss Re, fornece elevadas capacidades, bem como segurança e
estabilidade às operações. Sua gama de produtos vai desde a transferência de riscos padronizados e
programas multilinha, até soluções altamente customizadas. Atende seus clientes a partir de mais de
50 escritórios no mundo inteiro.
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No Brasil, intensificou suas operações em 2011 com a aquisição de uma seguradora nacional
especializada em garantias e seguros rurais. Desde então tem expandido a sua operação no País,
tornando-se uma sólida seguradora multilinha. Atua hoje nas carteiras de seguros rurais, garantias,
patrimonial, transporte, engenharia, energia e responsabilidade civil e apresenta um grande
diferencial no atendimento a sinistros. Para mais informações sobre a operação da Swiss Re
Corporate Solutions, acesse swissre.com/corporatesolutions e swissre.com/corporatesolutionsbrasil.
Sobre a Tata Consultancy Services Ltd (TCS)
A Tata Consultancy Services é uma empresa de consultoria de serviços de TI e soluções corporativas
que oferece resultados reais para negócios globais, garantindo um nível de segurança que nenhuma
outra empresa pode igualar. A TCS oferece uma equipe de consultores próprios e um portfólio
integrado de serviços de TI, BPS, infraestrutura, engenharia e serviços de garantia. A entrega é
realizada através de seu modelo exclusivo chamado Global Network Delivery Model™, reconhecido
como referencial de excelência no desenvolvimento de software. Como parte do grupo Tata, o maior
conglomerado industrial da Índia, a TCS conta com mais de 344 mil dos consultores mais bem
treinados do mundo, em 44 países. A empresa gerou uma receita consolidada de US$ 15,5 bilhões no
exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2015, e está listada nas bolsas de valores National Stock
Exchange e Bombay Stock Exchange na Índia. Para mais informações, acesse www.tcs.com. Siga a
TCS no Twitter usando @TCS_News.

