
 

 
BRQ e SAP lançam solução inovadora focada no mercado de 

seguros 

 
A plataforma Cosseguro facilitará a troca digital de informações entre seguradoras 

de maneira integrada, dinâmica, regulada e auditada. 
 

Um dos objetivos da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados é fomentar iniciativas 
que garantam a estabilidade do mercado e o cumprimento das regras vigentes por parte das 
seguradoras. Dessa forma, mantém a proteção ao consumidor e se certifica de que seus 

direitos sejam assegurados. 

Pensando nisso, a  BRQ Digital Solutions, empresa líder em tecnologia e transformação 
digital do país vai desenvolver, em parceria com a SAP, a plataforma Cosseguro – sistema 
de gerenciamento que acompanha desde a criação da apólice com as seguradoras parceiras 
até a gestão financeira e sinistros. 

“O Cosseguro é uma forma de seguro em que há a divisão do risco entre duas ou mais 
seguradoras. Até hoje, a gestão das informações era manual e de difícil conciliação. A 
plataforma Cosseguro traz para o mercado uma oportunidade de redução imediata de risco 
dos negócios, facilitando auditorias no processo, com uma visão clara do fluxo de caixa”, 
explica Jorge Sellmer, Chief Tecnology Officer da BRQ Digital Solutions. 
 
Trata-se de uma solução inovadora e colaborativa onde as seguradoras poderão operar e 
trocar informações entre congêneres de maneira cross dinâmica, regulada e auditada. 

Além disso, será capaz de integrar com outros sistemas, criando um fluxo contínuo entre os 
participantes de forma 100% digital e automatizada eliminando planilhas, e-mails e interações 
paralelas.  
 
“A SAP, presente nas maiores seguradoras do país, sempre ouviu de seus clientes que o 
processo de Cosseguro envolvia grandes volumes financeiros, mas que trazia riscos e alto 
esforço operacional por conta de processos manuais. Com o objetivo de suprir essas 
dificuldades, estamos colaborando com a BRQ no desenvolvimento de uma solução de 
troca de informações confiável, ágil, escalável e eficiente, capaz de otimizar o mercado de 
seguros”, afirma Jackson Borges, vice-presidente de Strategic Industries da SAP Brasil.  

 

 

 

Sobre a BRQ: 

Há 28 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como uma das maiores 

empresas de tecnologia e transformação digital do país. Oferecendo as mais eficientes e 

inovadoras tecnologias e metodologias, promove uma jornada de transformação para 

https://www.brq.com/


grandes marcas de diferentes segmentos no Brasil e no exterior. Com cerca de 3 mil 

funcionários e atuando no modelo de trabalho Anywhere Office, a empresa é destaque 

como um dos melhores lugares para trabalhar pelo GPTW e Glassdoor. Saiba mais em 

www.brq.com.  

Sobre a SAP: 

A estratégia da SAP é apoiar os negócios para que funcionem como empresas inteligentes. 
Como líder de mercado em software de aplicativos corporativos, ajudamos empresas de 
todos os tamanhos e em todos os setores a obter o melhor desempenho. Nossas tecnologias 
de aprendizado de máquina, Internet das Coisas (IoT) e análises avançadas ajudam a 
transformar o negócio dos clientes em companhias inteligentes. A SAP fornece às pessoas e 
organizações uma visão profunda dos negócios e promove a colaboração que os impulsiona 
a ficar à frente da concorrência. Simplificamos a tecnologia para que as organizações possam 
adotar nosso software da maneira que desejam - sem interrupções. Nosso conjunto completo 
de aplicativos e serviços permite que clientes públicos e empresas de 25 setores operem com 
lucro, se adaptem continuamente e façam a diferença. Com uma rede global de clientes, 
parceiros, funcionários e líderes de opinião, a SAP ajuda o mundo a funcionar melhor e 
melhorar a vida das pessoas. Para obter mais informações sobre a SAP Brasil, 
visite http://www.sap.com/brazil, a Sala Virtual de Notícias da 

SAP, http://news.sap.com/brazil/, e siga o canal de notícias no Twitter @SAPBrasil. 
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