
RATABASE: PODEROSO E 
CONFIÁVEL. 
O Ratabase agrega valor imediato às 
companhias de seguros que 
necessitam: 

• Melhorar os sistemas de 
administração de apólices; 

• Consolidar os sistemas e as 
plataformas; 

• Proporcionar informações 
diretamente na Internet para 
cotações de representantes, 
corretores e consumidores; 

• Implementar sistemas e produtos 
de seguros mais rapidamente. 

 
 
 

O Ratabase ocupa posição 
de liderança no relatório da 
Celent de 2013, para 
Sistemas Independentes de 
Precificação de Seguros. 
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Ratabase® 
Assuma o controle dos prêmios dos seus seguros com esta poderosa 
ferramenta de desenvolvimento e gestão de produtos que agiliza em 
até 75% o tempo para o lançamento de novos produtos. 

s dados de precificação de prêmios são 
indiscutivelmente um dos patrimônios mais críticos 
de uma companhia de seguros. Os atuários 

despendem grandes esforços para desenvolver fórmulas de 
cálculos que irão resultar em vantagens competitivas, 
mantendo a empresa lucrativa. As companhias de seguros 
irão certamente atestar sobre o fato de que os dados de 
precificação são cruciais, mas frequentemente esta área da 
empresa é comprometida de diferentes formas, como 
aplicações de precificação de pequeno porte e inflexíveis, 
ou apresentam inconsistências no prêmio das cotações e 
das apólices. 
As companhias de seguros compreendem o valor de se alavancar a tecnologia 
para processar os dados de maneira mais eficiente. Mas, com a economia em 
constante mutação, elas também precisam justificar os gastos com tecnologia e 
demonstrar o valor adicionado das iniciativas de TI sobre os resultados 
financeiros. Estas duas realidades competitivas revelam a necessidade de 
soluções que reúnem TI e inovação. 

REUNINDO NEGÓCIOS E TI 
O Ratabase da CGI é um conjunto de ferramentas de produtividade, poderosas 
e flexíveis, que transformam a sua lógica de precificação em um patrimônio 
estratégico e extensível, externalizando a complexa lógica de negócios 
associada aos cálculos de prêmios, à subscrição automatizada e ao 
gerenciamento de incentivos. 

Ele capacita os seus profissionais de negócios a construir, projetar e publicar 
produtos da melhor maneira e no menor tempo possível. 

O Ratabase reúne as equipes de negócios e de TI com uma solução de alto 
poder que permite que cada grupo se concentre em sua área de experiência, 
resultando em menores tempos de comercialização e em custos mais baixos. 
Isto é conseguido através de um modelo conceitual de dois lados. O lado de 
negócios permite aos especialistas em negócios desenvolver, manipular e 
testar as regras de negócios relacionadas à precificação. O lado tecnológico 
proporciona uma estação de trabalho Windows segregada para o 
desenvolvimento e manutenção de produtos, e uma calculadora multiplataforma 
para ser implementada no ambiente de produção. 

 

O 



 

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 
• Reduzir custos e melhorar o tempo 

de comercialização, habilitando os 
usuários de negócios a criar, testar 
e implantar novos programas de 
precificação nos ambientes de 
produção sem os recursos de TI; 

• Capitalizar novas oportunidades e 
mudanças regulatórias pelo 
lançamento de produtos antes da 
concorrência; 

• Aumentar a agilidade dos produtos 
permitindo que múltiplos produtos 
sejam desenvolvidos 
simultaneamente, e diminuir o 
tempo para a comercialização; 

• Melhorar a adaptação dos produtos 
às necessidades dos consumidores 
e canais de distribuição, ao mesmo 
tempo em que se aplicam 
regras/diretrizes mais consistentes; 

• Melhorar os preços, com poderosas 
ferramentas de cálculos que 
calculam rápida e precisamente os 
prêmios de seguro;  

• Eliminar multas pelo não 
cumprimento de regulamentações e 
aumentar a receita por meio de uma 
maior precisão da precificação dos 
produtos de seguros; 

• Melhorar os tempos de 
desenvolvimento dos produtos em 
até 75%. 

 

SOBRE O RATABASE 
Ratabase é o software líder da 
indústria em precificação de prêmios e 
configuração de produtos de seguros. 
Sua renomada funcionalidade, 
escalabilidade e tecnologia flexível, 
habilitam os usuários de negócios, em 
mais de 100 companhias de seguros, a 
implantarem rapidamente regras de 
precificação extremamente complexas 
e a realizarem a segmentação de 
produtos, em uma fração do tempo, e 
numa fração dos custos das outras 
soluções. Ele possui a maior base de 
clientes do que qualquer outra 
ferramenta externa de precificação do 
mercado. 
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Para mais informações, visite 
www.cgi.com/ratabase ou mande um 
e-mail para brmarketing@cgi.com.  

CONSTRUA SOMENTE UMA VEZ E DISTRIBUA EM TODOS OS 
LUGARES 
Agregue valor imediato aos seus resultados financeiros a partir da capacidade 
de construir os seus produtos de seguros somente uma vez, estendendo-os a 
diferentes aplicações sobre diferentes plataformas, com diferentes tecnologias 
e bases de dados. 

Aproveitando o poder do Ratabase, as mesmas regras e cálculos podem ser 
distribuídas para uma solução de administração de apólices em mainframe, 
para um aplicativo de cotações na Web em servidor UNIX®, e para uma 
estação de trabalho de modelagem na plataforma Windows, tudo de uma só 
vez. Proporcionar esta flexibilidade para a sua área de negócios permite que os 
seus especialistas de TI se concentrem sobre os aspectos tecnológicos dos 
seus sistemas. Uma vez que a lógica de precificação estiver desacoplada das 
aplicações finais, você poderá desenvolver seus aplicativos, sem ter de se 
preocupar com a recriação desta lógica nos seus sistemas. 

IMPLEMENTAÇÃO E CONSULTORIA QUE SÃO AS MELHORES EM 
SUA CATEGORIA 
A equipe da CGI, composta por profissionais experientes em seguros e em TI, 
ajuda você a construir a solução, integrando-a aos seus aplicativos. Somos um 
parceiro comprometido com um histórico de sucesso de mais de 28 anos de 
experiência, trabalhando com companhias de seguros para desacoplar a sua 
lógica de precificação de seguros. 

Temos uma reputação comprovada de excepcional qualidade, utilizando as 
melhores práticas de implementação da indústria – 95% dos projetos Ratabase 
da CGI são realizados dentro do prazo e do orçamento.  Todos os nossos 
serviços de consultoria Ratabase utilizam técnicas e processos líderes da 
indústria, que formam o núcleo do Arcabouço de Parceria com Clientes da CGI, 
certificado pela ISO 9001. Quando agregados ao poder da solução Ratabase, 
os nossos profissionais ajudam a sua equipe a vencer a concorrência. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO RATABASE 
• Permite criação, modificação e teste das regras de precificação, em um ambiente 

intuitivo e fácil de usar, baseado na plataforma Windows; 

• Pode ser integrado e acessado a partir de qualquer aplicativo, incluindo 
administração de apólices, subscrição automatizada, gerenciamento de corretoras, 
cotações na Web, classificações de risco e gerenciamento de incentivos;  

• O conceito estrutural flexível em relação aos produtos permite o desenvolvimento de 
múltiplos produtos, incluindo as linhas de pessoas físicas, as linhas comerciais de 
pessoas jurídicas e as linhas especiais, tanto para as regras de precificação 
multivariáveis como padronizadas; 

• Os produtos de seguros podem ser desenvolvidos somente uma vez e estendidos 
para várias plataformas, facilitando a integração nos sistemas com amplos 
requisitos de processamento e arquiteturas orientadas a serviços; 

• A ferramenta de cálculo permite um alto desempenho escalável. (A calculadora 
Ratabase foi ativada recentemente para calcular prêmios de 3,8 milhões de apólices 
por hora); 

• A arquitetura flexível possibilita que tabelas e fórmulas de cálculos sejam criadas 
somente uma vez, sendo depois copiadas ou compartilhadas para entidades legais, 
linhas de negócios, produtos financeiros e regiões geográficas; 

• O versionamento avançado permite mais flexibilidade, facilitando o gerenciamento 
de múltiplas versões de produtos, os quais dão apoio a vários canais, datas de 
validade, entre outros critérios. 
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