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A 
 
 
chegada do Open Insurance, juntamente 
com o novo marco regulatório dos seguros 
privados, implicará em uma espécie de tsu-

nami no setor nos próximos anos. E as primeiras ondas 
já podem ser vistas a partir dos novos modelos de ne-
gócios, que vêm sendo experimentados e ganhando 
tração nas sandboxes.

Tecnologias emergentes baseadas em Inteligên-
cia Artificial são agregadas a soluções mais maduras, oti-
mizando, assim, as operações existentes e expandindo 
horizontes. Desta forma, essa nova arquitetura sedimen-
ta uma inovadora topologia de aplicações e serviços.

O PAPEL DA PROVIDER IT PARA A CRIAÇÃO DE 
UMA TI INOVADORA

A fim de viabilizar a criação destes produtos e 
serviços inovadores, uma TI preparada para essas trans-
formações deve proporcionar aos clientes experiências 
sem atritos e que incluam autosserviço baseado em 
inteligência artificial, com ofertas contextualizadas e 
hiper personalizadas, com segurança e operando em 
conformidade com o Sistema de Registro de Opera-
ções (SRO) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
A partir disso, propor inovações à área de negócios que 
devem ser priorizadas e incorporadas pela companhia.

Neste sentido, a Provider IT pode ajudar a reali-
zar essa jornada de transformação e evolução realizan-
do assessments, desenvolvendo ou gerindo seus proje-
tos e integrando soluções com governança e harmonia.

A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE API’S
Diante disso, essa nova TI firma parcerias estra-

tégicas no ecossistema de seguros, a fim de explorar 
ao máximo modelos As-a-Service e de coinovação via 
API’s abertas e de terceiros. No entanto, não basta ado-
tar padrões arquiteturais e frameworks operacionais 
mais eficientes. É preciso empregar uma Plataforma de 
Integração Híbrida robusta, que possibilite criar, publi-
car e gerenciar API’s com facilidade, agilidade, controle 
e segurança.

Para isso, a Provider IT escolheu a Axway e sua pla-
taforma Amplify™ para agirem como “aceleradores” que 
possibilitam que quaisquer empresas interessadas em 

atuar no novo mercado de seguros consigam construir 
soluções integradas e inovadoras. A Axway é uma forne-
cedora de soluções de integração que vem atendendo o 
mercado brasileiro no último ano, com uma solução que 
atende as padronizações do Open Banking, e está traba-
lhando em conjunto com a Provider IT para oferecer o 
que as empresas precisam para o Open Insurance.

Comece já a preparar sua TI para suportar todas 
as possibilidades do Open Insurance. Muito mais do 
que simplesmente adequar aos novos padrões, pode-
mos ajudar seu negócio a ir além.

SOBRE A PROVIDER IT
A Provider IT é um dos principais fornecedores e 

integradores de tecnologias para o mercado segurador 
e financeiro brasileiro. 

Em 25 anos de experiência, atuamos nas maio-
res e melhores seguradoras do país, implementando 
soluções e contribuindo para a modernização, simpli-
ficação e customização das operações de seguro ao 
longo do tempo. Desta forma, conseguimos conciliar 
nossa expertise em desenvolvimento e integração, a 
um olhar atento às inovações em curso e as oportuni-
dades de transformação para nossos clientes.

Entre em contato conosco, para que possamos 
ajudá-lo nessa empreitada disruptiva: openinsurance@
provider-it.com.br. 

www.provider-it.com.br • www.axway.com.br

*Eduardo Nunes é Especialista em Open Insurance da 
Provider IT e Claudio Maia  é Líder de Open Finance na 
Axway LATAM.
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