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A inteligência 
artificial veio
para ficar
na gestão
de sinistros
Quem não utiliza um telemóvel hoje em dia? Esse 
“complemento” essencial é quase a única coisa de que precisa 
para efetuar a gestão de um sinistro do princípio ao fim. A 
inteligência artificial não é o futuro... é o presente.

DAT IBÉRICA

Os condutores, os callcenters 
das seguradoras, os peritos, as 
locadoras e, claro, as oficinas 
que se dedicam à reparação 
automóvel, já podem funcio-

nar a partir de um smartphone.
O desenvolvimento de serviços que mui-
tos operadores realizaram, utilizando 
diversas tecnologias, ficam aquém das 
expectativas dos clientes e não são sufi-
cientes para garantir a competitividade, 
são necessários workflows muito mais 
rápidos para todos os intervenientes.
Imagine que um determinado veículo 
em renting, que muitas oficinas assistem, 
sofreu um pequeno toque no trânsito. 
Arrisca o cliente a ficar uma semana sem 

carro? Arrisca ficar cinco a sete dias sem 
a sua ferramenta de trabalho essencial? 
Não faz sentido. Sobretudo quando há 
soluções com a tecnologia mais avançada 
e, especificamente, a inteligência artifi-
cial, para entrar em cena e atuar sobre o 
assunto e poder devolver o carro à estrada 
muito rapidamente, com ganhos econó-
micos (e não só) para todos os envolvidos.
 
SilverDAT FastTrackAI
O processo começa com o SilverDAT 
FastTrackAI em que o segurado/condutor 
tira uma foto geolocalizada dos danos e 
da matrícula do veículo e as introduz de 
pronto neste aplicativo. Nesse preciso 
momento, um sistema que analisa as 
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Funcionalidades do SilverDAT 
FastTrackAI

- Mapeamento de todos os pro-
cessos de processamento de recla-
mações.
- Automação parcial por meio do 
uso inteligente de IA.
- Cálculo inteligente de custos de 
reparação e avaliação de veículos.
- Comunicação de todas as partes 
interessadas numa única plata-
forma.
- Aceleração dos processos de ges-
tão e aprovação.
- Máxima transparência graças ao 
arquivo digital de processos.

imagens e usa tecnologia específica é 
capaz de avaliar a extensão dos danos. 
O SilverDAT FastTrackAI calcula de 
forma inteligente o custo das peças de 
reposição, o tempo de reparação, as horas 
de montagem e desmontagem necessárias, 
mas também sabe se é necessário passar 
por um trabalho de chapa e pintura (com 
a cor exata que, graças ao reconhecimento 
VIN, já é possível saber), como é possível 
ainda calcular outros custos. Além dis-
so, pode consultar o  stock de peças de 
reposição, marcar hora na oficina mais 
próxima (entre as disponíveis de acordo 
com os parceiros existentes), reservar e 
transferir um veículo de substituição ou 
mesmo enviar um reboque para recolher 
o veículo. Todo um cluster “tradicional” 
foi posto em funcionamento graças a 
um par de fotografias. No fundo foi a 
inteligência artificial a funcionar.
Independentemente de todos os serviços, 
a DAT está a elevar a experiência do clien-
te final a um nível mais alto. Na verdade 
a empresa está a atender às necessidades 
dos clientes e, muito provavelmente, às 
suas expectativas. Com esta tecnologia a 
empresa DAT oferece soluções imediatas 
e informações transparentes e em tempo 
real aos seus clientes.
Soluções flexíveis e dinâmicas como 
FastTrackAI da DAT Ibérica estão con-
tinuamente sendo desenvolvidas e adapta-
das. Por exemplo, os dados telemáticos do 
veículo são integrados ao processo de ges-
tão, facilitando e tornando-o muito mais 
eficiente. O objetivo desta DATSolution 
é criar uma rede inteligente para todos 
os atores envolvidos, com a mais alta 
qualidade nos dados para conseguir a 
gestão integral dos sinistros de forma 
totalmente eficiente. 


