
Liderar em uma nova década significa novas conversas, novas complexidades, novas 
e empolgantes tendências para se aventurar em nossas maneiras existentes de fazer 

as coisas. Ao longo de 2020, a Sedgwick quer que nossos clientes saibam que nossas 
principais prioridades não mudaram: manter sua organização e seus funcionários 
saudáveis e produtivos, minimizar e reduzir riscos e perdas, proteger a reputação da sua 
marca e conter custos.

Ao encontrar os threads comuns que 

conectam todos nós, podemos continuar 

a nos reunir enquanto exploramos tudo, 

desde a experiência do consumidor até 

o desenvolvimento digital. Os muitos 

especialistas e líderes de pensamento aqui 

na Sedgwick esperam que as seguintes 

tendências, tópicos e questões influenciem 

e afetem 2020 e além. Continuaremos 

monitorando, compartilhando e 

mergulhando em cada ideia durante o ano, 

observando a evolução e nos preparando 

para o futuro ao seu lado.
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Experiência em evolução
O emparelhamento da tecnologia digital-first com soluções centradas no ser humano continuará a ajudar a melhorar a 
experiência de pedidos de indenização e simplificar o processo para os consumidores.

THREADS DE CONVERSA: 
•  Tecnologia baseada em nuvem e interfaces fáceis de usar continuam a crescer e a proporcionar 

tranquilidade para clientes e consumidores quando confrontados com cenários de recall de 
produtos. A tecnologia de adjudicação automática está chegando, o que tornará possível 
aumentar a escala em horas para aceitar e processar milhares de casos de recall, garantia ou 
outros casos simples baseados em mecanismos de regras integradas. 

•  Ferramentas valiosas de autoatendimento ajudam funcionários feridos, indivíduos de licença ou 
reclamantes de obrigações a permanecer envolvidos, fornecendo uma visão em tempo real da 
atividade e melhorando o tempo de recuperação e resolução. Os consumidores podem refinar 
sua experiência de pedidos de indenização escolhendo suas preferências de comunicação. 

•  No cenário internacional, os consumidores estão buscando tecnologia líder que oferece acesso 
em tempo real às informações dos transportadores. 

•  Além disso, a integração como tema recorrente vai além da integração de programas de 
acidentes e invalidez, agora trata-se de uma experiência de usuário mais simples e que conecta 
consumidores aos recursos certos no momento certo. A ideia de uma loja única pode abranger 
a integração de sistemas, admissão, dados, contatos, melhores práticas e muito mais.

É necessário investimento contínuo em tecnologia, evolução de nossas próprias ferramentas e formação de reguladores e da força de trabalho 
à medida que respondemos ao ritmo da mudança, bem como às expectativas dos consumidores de hoje. Essas estratégias contínuas apoiam 
uma experiência singular que simplifica e aprimora a experiência do cliente, ao mesmo tempo em que promove a consistência, a eficiência e os 
resultados para as organizações.expérience singulière qui simplifie et améliore l’expérience client tout en favorisant la cohérence, l’efficacité et 
les résultats des organisations.

Cultura de cuidados
No espectro de pedidos de indenização, os reguladores estão evoluindo para parceiros e defensores do consumidor, 
oferecendo experiência e assistência de sinistros com foco em empatia e solidariedade.

THREADS DE CONVERSA:
•  Programas avançados estão sendo introduzidos para atender às necessidades específicas com cuidados especializados. Um exemplo é o 

atendimento a crises, que ajuda os empregadores a responder a eventos violentos no local de trabalho, lesões resultantes de catástrofes e 
pedidos de indenização complexos, fornecendo aos funcionários um único recurso para orientação clínica e assistência médica. As opções 
de atendimento gerenciado agora incluem faixas especiais para aqueles que precisam de programas de enfermagem cirúrgica, serviços de 
saúde comportamental, suporte de farmácia e muito mais. Em outro exemplo, contatos treinados podem ser integrados para acompanhar 
os consumidores com demência através do processo de pedidos de indenizações de propriedade. 

•  Manter as pessoas saudáveis e produtivas é mais do que apenas manter a saúde física e mental. Os empregadores estão pensando na 
saúde financeira de seus funcionários (ou na falta dela) e o impacto que isso tem sobre o trabalho e a produtividade. Um nível mais alto 
de defesa pode ajudar a aliviar o estresse e o absenteísmo, incluindo orientação sobre programas de pagamento antecipado, programas de 
empréstimos para estudantes e assistência na coordenação e planejamento de cuidados para funcionários com responsabilidades  
de cuidador.

•  A fisioterapia é uma tendência; estamos vendo um aumento na percentagem de arquivos que recebem tratamento no início do pedido de 
indenização. Esta é uma boa notícia, pois esses pedidos de indenização têm uma propensão menor para a cirurgia e uso de opioides; no 
entanto, estamos observando a tendência de uma perspectiva de custo inicial. 

•  Os formulários de medicamentos estaduais estão se tornando cada vez mais comuns nos EUA, pois as autoridades continuam a combater 
o abuso de medicamentos prescritos. 

•  A estratégia de gestão de litígios está mudando para o modo de prevenção; quando a defesa é enfatizada no início de um pedido de 
indenização, vemos muito menos pedidos de indenização sob litígio e, quando combinadas com a revisão de contas legais, uma abordagem 
de indicadores e análise comparativa de advogado, alcançamos melhores resultados em casos de litígio. 

•  Mais clientes estão perguntando sobre a análise de utilização (utilization review, UR), que está provando ser fundamental na proteção 
contra cuidados médicos desnecessários e facilitando uma recuperação segura, especialmente quando avaliados em relação à gestão de 
litígios. Estamos descobrindo através da análise do nosso livro de dados que a UR não é, como percebido por alguns, um gatilho para uma 
maior legislação.

Como uma cultura de defesa permeia nossas interações com os consumidores, ela continua a reduzir o atrito e os custos, e contribui para uma 
experiência mais positiva e resultados mais favoráveis.
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Rompendo barreiras
Do ponto da necessidade, ao longo de um pedido de indenização e até a resolução, nosso setor continua a 
lançar uma luz sobre maneiras de reduzir e romper barreiras para cuidar de pessoas feridas, bem como remover 
ineficiências que podem reduzir a resolução de pedidos de indenização de propriedade. 

THREADS DE CONVERSA: 
•  O acesso aos provedores pode provar ser o problema mais impactante para a remuneração dos trabalhadores nos próximos anos. 

O déficit na força de trabalho de assistência médica, particularmente o campo de saúde mental, se tornou uma preocupação, já 
que esses especialistas são essenciais para fornecer cuidados holísticos, combater problemas de opioides e apoiar a saúde de uma 
população que está envelhecendo. 

•  O cuidado virtual está se tornando mais comum como meio de acelerar o acesso aos provedores, especialmente nas áreas em 
que há menor oferta ou maior demanda de especialistas e está fornecendo resultados para os primeiros adotantes. À medida que 
entendemos mais sobre quais tipos de lesões, condições e eventos de exposição são mais apropriados para o uso de telemedicina, como 
incentivamos uma adoção mais ampla?

•  Os serviços de concierge estão se expandindo além da defesa da saúde completa e agora incorporam maneiras adicionais de tornar a vida 
mais fácil para aqueles que precisam. Para pedidos de indenização de acidentes e invalidez, poderia ser qualquer coisa desde encontrar 
maneiras de apoiar atividades cotidianas, como compras de supermercados até chegar e retornar de compromissos. Para o gerenciamento 
de faltas e de produtividade, poderia incluir a oferta de cuidado infantil de apoio, recursos para cuidadores ou redes de reparo residencial. 
Para pedidos de indenização de propriedade, podemos incluir simplificar o processo de reparo e conectar recursos especializados, como 
consultores de construção e peritos de Lucros Cessantes. 

•  As empresas globais estão procurando maneiras de estabelecer um padrão consistente em todo o mundo de benefícios e cuidados para 
acidentes no local de trabalho, programas de licença, gerenciamento de faltas, pedidos de indenização de seguro de viagem e muito 
mais. A entrada global centralizada é um ponto de partida, permitindo interações mais simples com os consumidores, troca mais fácil de 
informações entre equipes e acompanhamento mais sólido. Mas uma pergunta é como podemos ajudar a estabelecer um padrão auditável 
para a regulação, ao mesmo tempo em que nos adaptamos aos costumes locais e consideramos a equidade em todas as regiões?

Esses casos enfatizam a necessidade de conexão, colaboração e comunicação. Conectar os recursos certos no momento certo vai melhorar a 
experiência do consumidor, controlar os custos e levar a resultados ainda melhores. 

Complexidades de conformidade
Proprietários de negócios em todo o mundo podem enfrentar diferentes desafios de conformidade, mas 
todos estão atentos em como permanecer no topo de mudanças regulatórias, simplificar seus processos, criar 
ambientes de trabalho mais sólidos, manter a segurança e manter a conformidade simples.

THREADS DE CONVERSA: 
•  Nos EUA, o ritmo da mudança para a expansão contínua dos programas de licença remunerada, incluindo licença familiar  

e médica, licença paternidade, licença para cuidador e muito mais, está criando uma necessidade para que os empregadores 
analisem mais de perto sua abordagem de delegação de operações internas para um setor especializado da empresa  
versus terceirização.

•  A variação no mosaico global e regional das leis de privacidade de dados e segurança cibernética, que continuam a se expandir, 
exacerba os riscos e custos de conformidade já complicados para os empregadores.

•  Apesar de 30 anos da Lei Norte-Americanos para Deficientes (Americans with Disabilities Act), os empregadores ainda têm 
muitas perguntas. As empresas podem se beneficiar de educação continuada, apoio administrativo e orientação jurídica para 
simplificar as regras e regulamentos complexos na intersecção de programas de deficiência e de licença. Além disso, reforçar 
protocolos de processo interativos e entender que não há solução de abordagem única para adaptações ajudará a garantir que os 
funcionários tenham acesso a programas especializados adaptados às suas necessidades. 

•  Com regulamentos federais e estaduais inconsistentes, o uso de maconha e seu impacto na força de trabalho continuam sendo 
um problema complexo nos desafios dos EUA em torno de cobertura, orientação clínica, segurança no local de trabalho, testes 
da força de trabalho e responsabilidade relacionada ao uso de maconha recreacional e medicinal continuarão a ser problemas 
importantes do próximo ano. Talvez países com políticas estabelecidas e emergentes sobre o uso de maconha possam fornecer 
orientação à medida que nos concentramos no indivíduo dentro do escopo mais amplo da segurança no local de trabalho. 

•  Os proprietários de edifícios e o setor de construção estão ponderando os desafios de conformidade, custos de remediação e 
escassez de cobertura, conforme enfrentam uma crise abrangente de combustível em algumas partes do mundo, principalmente 
Austrália e Reino Unido. À medida que o impacto dos problemas se espalha, as empresas também estão se preparando para 
atrasos de projetos, perdas de empregos, interrupção de negócios e considerações de realocação.

Em um ambiente complexo e confuso, o suporte é fundamental. Isso pode incluir formação contínua para funcionários e gerentes,  
bem como identificação de parceiros e recursos para fornecer orientação e aconselhamento confiáveis. 

MANTER A 
SEGURANÇA

MUDANÇAS 
REGULATÓRIAS

AGILIZAR 
PROCESSOS

AMBIENTES DE 
TRABALHO MAIS 

FORTES
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Mitigação importante
Perdas importantes e complexas estão se tornando uma preocupação crescente para todas as linhas de negócios. Ao 
enfrentar eventos climáticos extremos, situações de gestão de crises, o impacto de vereditos “atômicos” e outras forças que 
mudam precedentes, a pergunta é: “Como podemos nos preparar para o inesperado?” 

THREADS DE CONVERSA: 
•  A preparação antes e após perdas está se tornando ainda mais crítica, pois tentamos 

constantemente superar desastres naturais e eventos importantes. Modelos inovadores 
para catástrofes na arena de pedidos de indenização de propriedades podem avaliar 
a exposição potencial a eventos naturais, acessar políticas em tempo real e identificar 
oportunidades para integrar recursos como o desenvolvimento de consultores ou 
engenheiros para ajudar a mitigar os riscos. 

•  De casos notórios envolvendo opioides e outras prescrições de medicamentos, pesticidas, 
traumatismo craniano, pedidos de indenização de violência com armas, prática indevida e 
alegações de impropriedade, a gravidade crescente de casos de alto risco e de alto custo 
pode afetar a gravidade dos futuros pedidos de indenização.  

•  Com decisões judiciais recentes e inovadoras como pano de fundo, a exposição à responsabilidade dos produtos tornou-se uma preocupação 
crescente. Até que ponto um varejista é responsável pelos produtos vendidos em seus locais físicos, bem como em um mercado on-line? 
Os tribunais estão abrindo uma grande possibilidade de processos e desafios, bem como maior exposição para varejistas e fornecedores 
terceirizados, particularmente aqueles sem cobertura adequada.

•  As exposições marinhas estão se tornando ainda mais complexas ao fatorizar os muitos elementos de pedidos de indenização de 
responsabilidade dos empregadores com questões ambientais e outros riscos especiais, e a necessidade de cumprir as leis marítimas 
internacionais e nacionais conflitantes. Além disso, à medida que o futuro da tecnologia marítima se torna uma realidade, com os navios se 
tornando mais autônomos, o setor enfrentará novas ameaças de segurança e cibernéticas.

O potencial para perdas importantes e complexas continua crescendo à medida que enfrentamos riscos existentes e emergentes. A tecnologia 
melhora a forma como nos preparamos e respondemos e a preparação é fundamental. Alinhar os recursos certos com antecedência torna a 
resposta e a mitigação menos estressantes no momento e mais bem-sucedidas no final.

Desenvolvimento digital
A evolução digital nos força a repensar o processo de pedidos de indenização como o conhecemos. Com a próxima onda de 
tecnologia, veremos grandes mudanças no modo como os reguladores trabalham, reduzindo custos e proporcionando uma 
resposta mais rápida e inteligente.

THREADS DE CONVERSA: 
•  A inteligência artificial (IA) continua a interromper nossos processos conhecidos e redefinir o 

caminho de pedidos de indenização. A IA agora pode vasculhar dados e notas e prescrever ações; 
pode identificar quando – e quais – recursos clínicos devem ser usados para os melhores resultados; 
pode apoiar o retorno ao trabalho (return to work, RTW), analisando a mecânica do corpo para 
criar descrições funcionais de cargos. No entanto, a IA não substitui o elemento humano dentro de 
nosso setor; ela informa decisões, ajuda a direcionar os recursos apropriadamente e aumenta nossa 
capacidade de responder e reagir.

•  Os modelos de cuidados estão evoluindo para incluir o escopo mais amplo da tecnologia de saúde, incluindo saúde digital, saúde virtual/
telemedicina, mHealth (ferramentas de saúde móveis e baseadas em aplicativos), IA e aprendizado de máquina, bem como seu caso de uso 
em cuidados preventivos, gerenciamento de doenças e bem-estar geral. Agora que estamos vendo uma implementação maior dentro da 
saúde do grupo, é importante falar sobre o que isso significa para a remuneração, deficiência e licença dos trabalhadores no futuro.

•  Ferramentas avançadas para conectividade nos bastidores, incluindo serviços web e tecnologia de interface de programação de aplicativos 
(application programming interface, API), estão abrindo novas opções para interação de sistema de pedidos de indenização sem 
interrupções e integração de serviços de suporte externo. 

•  Há uma necessidade predominante de atualizar a infraestrutura e hardware antigos e legados de modo a capitalizar em tecnologias como 
IA, aprendizado de máquina e Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), enquanto também nos protegemos contra vulnerabilidades do 
sistema e riscos cibernéticos. 

•  Análises avançadas e o valor dos dados influenciarão relatórios futuros para clientes, corretores e gerentes de risco, e desafiam as 
convenções existentes, passando do gerenciamento diário tradicional para a medição de resultados e análise comparativa para o sucesso 
do programa.

Estamos começando a ver o impacto de tecnologia móvel mais prevalente e capaz, tecnologia de saúde, avanços em API’s e telemática, e 
tecnologia tangível como veículos autônomos, drones e dispositivos vestíveis. Será preciso investimentos em tempo e recursos, mas podemos 
buscar melhoria contínua na velocidade de resolução, comunicação, conectividade e experiência geral do usuário.
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Resiliência pronta 
Não importa o motivo para um pedido de indenização, seja propriedade, acidentes, benefícios, marítimo ou qualquer outro 
tipo ou onde acontece no mundo, desenvolver a capacidade de recuperar-se rapidamente é um tema frequente.

THREADS DE CONVERSA: 
•  Seja respondendo a catástrofes naturais ou provocadas pelo homem ou acidentes ou incidentes graves, os empregadores devem tomar 

medidas proativas para a preparação para emergências. O planejamento de recuperação de desastres é uma área de lacuna para muitos; 
o planejamento prévio pode incluir planos de ação, planos de comunicação, alinhamento avançado de recursos de crise, redes de reparo e 
outros parceiros.

•  A resiliência cibernética está avançando para a vanguarda, já que as empresas se tornam cada vez mais dependentes da tecnologia para 
funcionar e sua exposição a riscos cibernéticos é elevada. As empresas não devem apenas continuar a antever os objetivos dos invasores 
cibernéticos e implementar medidas de prevenção como políticas de higiene cibernética para sua força de trabalho; também devem mudar o 
foco para as medidas de resiliência cibernética e proteção da marca em caso de um ataque. 

•  A saúde mental e o bem-estar são outra área em que a resiliência entra em foco, os recursos e a orientação podem ser valiosos para apoiar 
qualquer acidente no local de trabalho, acontecimento, situação catastrófica, acidente com veículos ou perda de propriedade. 

•  O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é importante para a saúde, mas poucos empregadores ajudam seus funcionários a gerenciar 
bem este desafio; com o esgotamento agora classificado como condição ocupacional na CID-11, o treinamento de resiliência pode ser uma 
ferramenta útil para ajudar os funcionários a lidarem com a questão.  

Em nosso setor, estamos bem equipados para fornecer a orientação certa, ferramentas e suporte para ajudar nossos clientes e consumidores a 
se recuperarem ao enfrentarem desafios. As empresas precisam encontrar maneiras de se manter ágeis e responsivas. Escolher os parceiros e 
recursos certos fará uma grande diferença. 

Observação da força de trabalho
Falamos sobre mudanças demográficas da força de trabalho e maneiras de atrair e reter talentos por anos... mas isso não 
muda o fato de que esses são problemas importantes, para o setor de seguros e além. Quais estratégias estão ganhando 
viabilidade ao abordar desafios de produtividade contínuos?

THREADS DE CONVERSA: 
•  Muitos setores em todo o mundo estão enfrentando escassez de talentos à medida que a população envelhece, mudanças nos padrões 

de imigração e mudanças demográficas. Essa lacuna de talentos torna-se ainda mais evidente ao considerar a incompatibilidade de 
habilidades necessárias para posições disponíveis em comparação com as capacidades ou preferências da força de trabalho. Programas 
de mentoria, estágios e iniciativas de treinamento no trabalho, especialmente aqueles voltados para a tecnologia, estão ganhando 
popularidade para o planejamento de sucessão e transferência de conhecimento de geração à geração. 

•  Temos a responsabilidade de atender a uma gama mais diversificada de consumidores do que nunca, não apenas com quatro e cinco 
gerações representadas no local de trabalho, mas também considerando a diversidade em cultura, identificação de gênero, ideologia 
política e religiosa e muito mais. 

•  Em uma população envelhecendo, espera-se que a prevalência de doenças crônicas cresça junto com os gastos com assistência 
médica. E com uma porcentagem significativa de trabalhadores mais velhos escolhendo permanecer ativos no local de trabalho, o uso 
de medicamentos baseados em evidências para entender a causa dos pedidos de indenização será cada vez mais importante. Etapas 
adicionais na investigação e processo de triagem clínica podem ser necessárias para ajudar a esclarecer a lesão e garantir que os 
funcionários recebam os cuidados adequados. 

•  A recente aprovação do Projeto de Lei 5 da Assembleia na Califórnia mudará fundamentalmente a economia do estado, incluindo como a 
força de trabalho flexível é classificada e paga. Esta nova lei pode ter um profundo efeito em outros estados, particularmente porque afeta 
os benefícios e os desafios de remuneração.

•  Para a força de trabalho em casa, é importante abordar a segurança, ergonomia, segurança, responsabilidade, transparência, envolvimento, 
relatórios e monitoramento. Quando usado como parte do processo de retorno ao trabalho ou como uma adaptação, como as opções de 
trabalho de casa são mais eficazes? 

•  Os programas de retorno ao trabalho e de funções modificadas estão ganhando interesse renovado em apoio à recuperação física e 
mental - nossos dados mostram um aumento de 25% nos pedidos de indenização com serviços de retorno ao serviço nos últimos dois 
anos. Muitos empregadores estão focados no desenvolvimento de descrições funcionais mais robustas de cargos para apoiar o trabalho  
de transição. E empregadores com oportunidades limitadas no local estão procurando organizações sem fins lucrativos para opções  
de colocação.

Cuidar da força de trabalho e abordar mudanças de mão de obra e desafios de produtividade continuarão a fazer parte da conversa. É nossa 
responsabilidade como um setor compartilharmos nossas ideias de inovação e crescimento. 

5



Temas na moda
Durante 2020, esperamos que vários assuntos aumentem sua relevância, desde preocupações geopolíticas, particularmente 
com eleições importantes que ocorrem nos EUA e em outros lugares, até o impacto da mudança climática e de 
regulamentações conectadas em diferentes partes do mundo. As ameaças cibernéticas continuarão a se intensificar e o 
endurecimento do mercado de seguros pode fazer com que as organizações considerem novas estratégias. 

THREADS DE CONVERSA: 

•  Continuamos a ver aceleração na volatilidade climática, altos custos para empresas de eventos climáticos e seu efeito nas comunidades, perda 
de biodiversidade afetando segmentos de setores como cultivo e empresas que enfrentam responsabilidade por danos ambientais. Conforme 
a pressão para tomar medidas sobre mudanças climáticas percorre o mundo, o setor de seguros de propriedade e acidentes está lentamente 
deixando de segurar e subscrever fontes sujas de energia. O setor de seguros desempenha um papel importante na compreensão das possíveis 
exposições de responsabilidade ambiental e na realização de escolhas com a sustentabilidade em mente. 

•  Polarização política e seu impacto sobre a tomada de decisões, regulamentação e comércio podem ser vistos nos EUA, Reino Unido, Brasil, 
Filipinas, Argentina, Peru, Alemanha e em outros países. A globalização nos força a considerar riscos para cadeias de suprimento e suprimentos 
de mão de obra. Além disso, mais organizações estão avaliando as opções e os benefícios de uma perspectiva global sobre a ausência da força 
de trabalho que integra pensamento, metas, processos, produtos e tecnologia para abordar as ausências e a produtividade no geral, não apenas 
em linhas de negócios individuais.

•  Os desafios econômicos e de mercado cíclicos são um desconhecido previsível, mas este ano podem nos encontrar enfrentando o impacto 
de uma recessão potencial e estamos começando a ver os sinais de um endurecimento do mercado de seguros, o que poderia levar as 
organizações a explorar seguro cativo e outros métodos de risco alternativo. Em um ambiente de aumento da pressão econômica, como 
podemos provar o valor de investir na gestão de riscos?

•  Qual será a próxima geração de riscos cibernéticos? A quinta geração de redes móveis (5G) vai melhorar tudo sem dúvidas, desde dispositivos 
inteligentes até a Internet das Coisas, incluindo um aumento no desenvolvimento e implantação de carros, caminhões e navios sem 
condutores. Isso pode adicionar um volume maior de ciberataques e um aumento nas exposições cibernéticas, bem como ampliar os limites 
das regulamentações e diretrizes existentes.

•  Os serviços de pagamento em tempo real desenvolvidos por gigantes de tecnologia e startups de fintechs continuam a avançar, desafiando 
o status quo do sistema financeiro e oferecendo novas opções para o setor de seguros, mas à medida que a nova tecnologia de pagamento 
evolui, também devemos considerar preocupações de segurança e fraude.

O ano pode trazer muitos riscos emergentes e a única constante é a necessidade de evoluir e se adaptar. Parcerias fortes e liderança de 
pensamento ajudarão a fornecer orientação durante incertezas e apoiar o planejamento para o imprevisível.
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