Transformando casos de uso
de seguros com vídeo e áudio
Benefícios
O vídeo é determinante para nossas vidas diárias e, cada vez mais, ele se está
tornando em uma parte importante de como fazemos negócios. Por exemplo, as
seguradoras líderes estão agora promovendo o áudio e vídeo de uma forma
transversal à organização, para tudo, desde reclamações e processos de subscrição
de seguro a comunicações de funcionários e clientes. O conteúdo de vídeo ajuda
a capturar detalhes e fatos fundamentais, constituindo ainda uma ferramenta de
treinamento e de compartilhamento de conhecimento eﬁcaz. Quer para a
documentação de reclamações ou para a divulgação das melhores práticas
comerciais, as pessoas consideram que o vídeo é uma forma de comunicação mais
envolvente e eﬁcaz.

• Melhore a exatidão
das reclamações
• Redução dos tempos
de processamento
• Reduza as reclamações
fraudulentas que podem
representar, muitas vezes, até
10% do total de reclamações
de seguros

OPORTUNIDADES VÍDEO NO RAMO DE SEGUROS
As seguradoras estão utilizando o vídeo para a simpliﬁcação de processos
inerentes ao negócio, incluindo:
• Documentação relativa à subscrição de seguro, recorrendo ao vídeo para
a realização de inventários/inspeções de edifícios e domicílios.
• Apresentações de reclamações, recorrendo ao vídeo para capturar cenas de
acidentes e desastres.
• Processamento de reclamações por via multimídia
• Monitoramento de chamadas para ambientes regulamentados
• Depoimentos e entrevistas de natureza jurídica
• Estimativas virtuais
• Análise de mídia integrada para investigação de fraude
• Vídeos de vigilância para complementar/refutar a informação relativa
a reclamações
• Apresentações de reclamações por parte do cliente através de vídeo de
dispositivos móveis e mesmo de drones
• Treinamento online, integração de funcionários e entrevistas para os RH
• Gerenciamento multimídia centralizado para a utilização entre departamentos
• Relacionamento com o cliente, incluindo vídeo para marketing
e comunicações
• Transferência de conhecimento e compartilhamento das melhores práticas
• Funcionalidade de conversão de voz para texto de gravações áudio de
depoimentos jurídicos

• Reduza os custos de pessoal
e de viagem
• Melhore a retenção de clientes
• Reduza os custos eliminando
silos de conteúdos
• Reduza o risco e assegure os
requisitos de conformidade
através da imposição de políticas
de governança do ciclo de vida
para o conteúdo de vídeo.

CASO DE USO EMERGENTE: DRONES
Os drones são cada vez mais úteis para aquelas ﬁlmagens cuja obtenção é complicada. Aqui estão alguns
casos de uso especíﬁcos para drones que estão ganhando popularidade:
• Reclamações de propriedade: acesse os danos de uma forma rápida e segura,
sem ﬁcar sujeito a ferimentos causados pelo uso de escadotes
• Reclamações automáticas: documente e avalie cenas do acidente
através de análises de vídeo
• Subscrição de seguro: compreenda melhor as condições
da propriedade antes de assumir o risco e leve a cabo um
monitoramento contínuo
• Resposta a CAT: leve a cabo um levantamento pós-CAT,
uma triagem de danos e um planejamento de pessoal eﬁcaz

EXEMPLO: Simpliﬁque as reclamações de seguro automóvel
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Um motorista envolvido em um
acidente usa um smartphone para
gravar a cena, demonstrar o dano
resultante e obter depoimentos
por parte das testemunhas e do
condutor culpado, em um
vídeo curto.

O motorista carrega as provas em
vídeo através de um aplicativo
móvel fornecido pela seguradora.
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O Ajustador do caso indica
secções críticas no vídeo, como
passagens que contenham
possíveis aceitações de
responsabilidade por uma
das partes.

O Ajustador de reclamações
acessa o vídeo em seu laptop ou
dispositivo móvel para solucionar
a reclamação rapidamente.

SOLUÇÃO
• Possibilita a captura de vídeos a partir de dispositivos móveis
• Proporciona uma única interface de utilizador, desde a captura à apresentação da reclamação
• Possibilita que o vídeo seja aproveitado para a resolução de reclamações, melhorando a satisfação
do cliente e reduzindo custos
Sobre a Kaltura
Com a missão de fortalecer qualquer experiência relacionada com vídeos, a Kaltura destacou-se como a plataforma de vídeos de
crescimento mais rápido. A Kaltura foi implantada mundialmente em milhares de empresas, empresas de mídia, provedores de serviços
e instituições educacionais, atraindo centenas de milhões de espectadores em casa, no trabalho ou na escola. Visite nossa página Kaltura
for Insurance em: http://corp.kaltura.com/Industries/Video-for-Insurance
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