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transformação digital 



Difusão da cultura dos dados 



Ciência de Dados 



dados 



informação 



conhecimento 



Fonte: Process Mining: Data Science in action, Will van der Aalst, Springer, 2017 



Em DADOS nós acreditamos! 
(HiPPO x Evidência por dados) 



Projeto em Ciência de Dados 



Escada de valor analítico 



Exemplos 



Análise descritiva e diagnóstica 



Análise preditiva 



LER - "Learning Entity and Relations 

Mineração de textos 



Mineração de textos 



Mineração de textos 



Mineração de processos 



Cadeia de Valor de Seguros 



Dados permitem identificar novas oportunidades de 
crescimento, protegendo e otimizando sua empresa 

‣ Desafios 

‣ Volatilidade (ex. desastres naturais) 

‣ Regulação e Compliance 

‣ Consumidores demandam uma 

experiência customizada, menos 

interação com pessoas 

‣ Proliferação de dados 

‣ Oportunidades 

‣ Sensores pelo planeta podem capturar 

dados para criar alertas 

‣ Analytics em tempo real para gerar 

relatórios  

‣ Customizar serviços para a situação 

de clientes, comportamento, 

preferência e perfil de risco 

‣ Modelagem e métodos para utilizar 

dados internos e de terceiros 

Fonte: McKinsey 2018 



Onde dados agregam valor em Seguros? 

‣ Crescimento 

‣ Segmentação e aquisição 

‣ Quantificação de riscos de 

comportamento 

‣ Cross sell 

‣ Precificação e análise de risco 

‣ Geração de Leads Inteligentes 

‣ Experiência do Usuário 

‣ Programas de retenção 

 

 

‣ Proteção e Melhoria 

‣ Fraude 

‣ Concentração de risco 

‣ Testes de stress, Análise de cenários 

‣ Otimização de capital, rentabilidade de 

produtos, e performance de portfolio 

‣ Indicadores de risco e relatórios 

‣ Previsão de demanda 

‣ Otimização de Pedidos e Incidentes 

Fonte: McKinsey 2018 



DADOS são o novo petróleo! 



Mas cuidado com o desastre 
ambiental! 



 

‣ Privacy by design 

‣ Registro de atividades 

‣ Notificação obrigatória 

‣ Data Protection Officer 

‣ Relatório de Impacto 

‣ Padrão de segurança 

Obrigações da Lei de Proteção de Dados! 



/ecoapucrio /ecoapucrio ecoapucrio 

Convido você a compartilhar conhecimento! 



Obrigado! 


