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Empresa apresenta ferramenta multicálculo, para uso exclusivo do corretor, que
permite a pesquisa em diversas seguradoras
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No início de 2006 a Siscorp lançou para comercialização o Ditix, ferramenta
desenvolvida para uso exclusivo do corretor de seguros, que possibilita a realização de
cotações de preços de seguros de automóveis, em diversas seguradoras
simultaneamente e em poucos segundos. Dessa forma, proporciona ao profissional
agilidade na comparação de preços entre as seguradoras, com precisão de resultado,
facilidade de utilização, além de custo bastante acessível.
A Siscorp Sistemas Corporativos, empresa de Tecnologia da Informação, com mais de
12 anos de experiência, atua em alguns mercados, mas desenvolveu especialização na
atividade de seguros, criando sistemas e softwares para seguradoras e corretoras.
Complementa sua atuação no mercado de seguros, desenvolvendo e publicando todo
mês em seu site (www.siscorp.com.br) a análise de resultados financeiros das
seguradoras. O envolvimento com o setor aconteceu por influência de um dos sócios,
Flavio Faggion, que há bastante tempo atua em seguros. Dawson Henriques de Oliveira
e Marcelo Freitas da Silva completam o quadro societário da empresa.
“Existe no mercado de seguros uma diferença muito grande em relação ao bancário,
pois o primeiro gasta muito dinheiro em processos repetitivos das seguradoras e o
segundo há tempos padronizou seus processos”, conta Flávio Faggion Jr. “Os produtos
de automóvel são quase comodities, têm as mesmas coberturas, vigências,
aceitações... Ao invés de padronizar esse processo, cada seguradora cria um sistema
diferente para o corretor fazer os cálculos. Dessa forma, se um corretor trabalha com
quatro seguradoras, tem quatro problemas, pois os softwares, na maioria das vezes,
são incompatíveis entre si. Do lado da seguradora o absurdo é que como cada uma
‘inventa a roda’, o custo para manter essas operações e as constantes alterações é
muito alto”, afirma Faggion.
A Siscorp criou, então, uma solução tecnológica para padronizar os cálculos, realizá-los
simultânea e rapidamente. “Mais uma vez percebemos o avanço dos bancos: hoje, as
instituições bancárias que mais investem em tecnologia são as brasileiras, e isso não
acontece por acaso e sim pelo retorno favorável na relação custo/benefício”, finaliza
Flávio Faggion Jr.

O produto
A agilidade se deve às facilidades proporcionadas pela Internet, onde a ferramenta
trabalha integralmente. Todos os cálculos são on-line e o corretor de seguros não
necessita fazer nenhuma instalação ou aquisição de equipamentos. Basta ter acesso à
Internet para utilizá-lo de qualquer lugar.
O corretor acessa o site www.ditix.com.br, preenche as informações mínimas
necessárias ao cálculo do seguro uma única vez, seleciona as seguradoras que deseja
calcular e, em alguns segundos, a resposta é conhecida.
Além disso, pode gravar informações que serão repetidas em todas as cotações, para
diminuir as digitações e também pode, a qualquer tempo, recuperar uma cotação já
feita para fazer alterações e proceder a novo cálculo.
As respostas fornecidas pelo Ditix são as mesmas que o corretor obtém nos cálculos
feitos no seu equipamento, com a utilização dos aplicativos fornecidos pelas
seguradoras. O Ditix também utiliza esses mesmos aplicativos e considera as condições
comerciais que cada corretor opera com as seguradoras, só que de uma maneira mais
prática e rápida.
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