
A NOVA DEFINIÇÃO
DE FUTURO: INTELIGENTE

O mundo dos seguros e o da

inteligência artificial estão cada
vez mais unidos. Pode mesmo
dizer-se que são inseparáveis.
Mas quais são as grandes trans-
formações em curso? Quais
são os grandes desafios que se
advinham?

A Inteligência Artificial está a moldar
cada vez mais a forma como agi-
mos e interagimos. Está no centro
de debate do mundo e é a grande

responsável pela evolução que se está assistir na
4. a Revolução Industrial. Segundo Mário Figuei-
redo, professor catedrático do Instituto Superior
Técnico, estamos a viver o terceiro grande nível
de entusiasmo na história da Inteligência Artificial
(IA) e tal deve-se às "potencialidades do machine

learning no mundo dos negócios e das empresas".
Contudo, embora se esteja a assistir a uma

grande entusiasmo face às demais potencialida-



des da lA, ainda há muito por desvendar e por
compreender. E a Fidelidade quer fazer parte
dessa descoberta. Após o sucesso do primeiro
ciclo de conferências sobre a Inteligência Arti-
ficial, na Culturgest, onde a Fidelidade teve par-
ceria mecenática (17 de abril), seguiu-se uma
Talk, que teve lugar no dia 2 de maio.
UMA COMPLEMENTARIDADE NATURAL

O debate teve lugar no grande auditório da
Fidelidade e a grande ideia que ficou assente foi
a de que o futuro e a Inteligência Artificial são

realidades indissociáveis.
Moderado pelo jornalista João Tomé, do Di-

nheiro Vivo, a Talk contou com a presença do

professor Mário Figueiredo; de Sérgio Carvalho,
diretor de marketing e clientes da Fidelidade; e de

Rui Esteves, diretor de Estatística e Estudos Técni-
cos Não Vida da Fidelidade.

Dentro dos vários tópicos discutidos, sobres-
saiu a interligação da Inteligência Artificial com
a atividade seguradora. Mencionaram-se quais os

benefícios e transformações que IA implementou;
quais os desafios que implica, bem como quais
as tendências tecnológicas que se adivinham no
mundo da Fidelidade.

MAIS EFICÁCIA E PERSONALIZAÇÃO
A inteligência Artificial deu à atividade segura-

dora a possibilidade de se basear no presente e nos
sistemas preditivos para determinar quais as solu-

ções mais indicadas para o dia de amanhã. Mas este
não foi o único contributo. A IA também permitiu o

fornecimento de serviços personalizados. Através
dos dados de um cliente, de algoritmos e sistemas de

As áreas como a domótica e a

condução autónoma irão ganhar
bastante expressão no futuro

e implementar-se-ão de forma
transitória e natural.
previsão, existe uma identificação e classificação de

riscos e de clientes bastante rigorosa - o que permite
a aplicação de uma tarifação personalizada e mais

justa.

Os riscos são os mesmos, mas as soluções são di-
ferentes. Por outras palavras: mais eficazes e mais
adaptáveis ao perfil do cliente. E esse e o grande
objetivo da Fidelidade: resolver problemas com efi-
cácia. Esta individualização permite ainda evitar a

condição da média; isto é: cada situação é única e

deve ser por isso analisada consoante as suas carac-
terísticas e variáveis.

No entanto, este percurso encontra-se apenas
numa fase bastante inicial. Ainda há um longo ca-

minho a percorrer.
"É PRECISO QUE AS PESSOAS GANHEM CON-

FIANÇA"
Mário Figueiredo afirmou que no futuro a Inteli-

gência Artificial irá necessitar ainda de mais dados.
E esse é o grande desafio da lA. Ainda se observa

uma forte resistência face à cedência de dados e de

informação pessoal. No entanto, quanto mais infor-

mação for cedida, mais personalizados, convenien-
tes e justos serão os serviços. Trata-se de um círculo

vicioso, que necessita de ser interiorizado e com-

preendido. Segundo Rui Esteves, "é preciso que as

pessoas ganhem confiança" e para isso é necessária

uma "comunicação clara sobre os fundamentos" dos

sistemas de previsão e do respetivo grau de certeza.

Sérgio Carvalho acrescentou ainda que o sistema de

tentativa-erro também faz parte do processo de pas-
sar a confiar, pois ao se perceber que à medida que
se for cedendo mais informação, os serviços serão
ainda mais eficazes, o nível de confiança por parte
do cliente irá aumentar.

Uma forma ainda mais prática de garantir a con-

fiança do cliente corresponde à apresentação de uma
solução e a Fidelidade está a trabalhar numa: na insti-

tuição de uma área da segurança cibernética. Sendo a

insegurança online cada vez maior, ter uma área nos

seguros dedicada ao combate aos ataques à invasão
de privacidade fornece um maior conforto, comodi-
dade e confiança.
AS TENDÊNCIAS DE UM FUTURO PRÓXIMO

As áreas como a domótica e a condução autó-
noma irão ganhar bastante expressão no futuro e

implementar-se-ão de forma transitória e natural,
segundo a Fidelidade. Porém, a seguradora está des-

de já bastante atenta ao progresso e desenvolvimen-



to destas áreas, para poder compreender quais os

riscos que lhes estão associados e quais as soluções

que melhor se adequam. No que diz respeito à re-
lação com o cliente, a Fidelidade também procura
inovar. A seguradora espera conseguir ter uma
complementaridade entre homem-máquina, que
permita ter chatbots dinâmicos de atendimento ao

cliente, que consigam esclarecer as questões mais
básicas, para que as mais importantes sejam resol-
vidas por humanos. A seguradora espera conseguir
atingir este objetivo num espaço de dois anos.

A nível da Inteligência Artificial, as tendências
resumem-se a: mais rapidez e justiça; a uma melhor

capacidade de explicação das decisões tomadas pe-
las máquinas; e, por fim, a uma maior consciência

artificial, a fim de se conseguir diminuir o número
de enviesamentos que ocorrem com base em pre-
conceitos.

Quais são as implicações destas inovações e

transformações? Esta é a pergunta que nos acom-

panha e que vai servir de abertura para o segundo
ciclo de conferências dedicado à Inteligência Artifi-
cial, que terá lugar no dia 15 de maio, na Culturgest.




