
Case Sensedia

Com a Sensedia, AXA investe 
em tecnologia interna e melhora  
a experiência do usuário

Seguradora, que antes emitia as apólices entre 1 a 2 dias úteis, 
passou a fazê-las em até 30 segundos.
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De acordo com a pesquisa Agenda 2022, da Deloitte, há 
uma estimativa de que 9 a cada 10 empresas mantiveram 
ou aumentaram investimentos em qualificação 
tecnológica neste ano. E a AXA, uma das maiores 
seguradoras do mundo, presente no Brasil desde 2015, 
está entre essas companhias inovadoras. Em parceria 
com a Sensedia, multinacional brasileira de tecnologia 
especialista em APIs, desde dezembro de 2019, a 
companhia está impulsionando sua transformação 
digital. 

Investir em tecnologia é uma forte 
tendência entre companhias de 
qualquer negócio.
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Com o apoio da Sensedia, a AXA agilizou o seu processo 
de robustez tecnológica, tornando as integrações mais 
ágeis por meio das transações online, fornecendo o 
tratamento para diversos tipos de informações, além 
de modernizar a arquitetura de integração orientada 
a eventos.

Atualmente, o portal da seguradora possibilita fazer a 
cotação dos seguros, gerar propostas, emitir apólices 
e registrar os boletos bancários no banco emissor, de 
forma online. A emissão de apólices foi a mudança 
mais impactante, pois fez com que um procedimento 
que costumava levar até dois dias úteis para ser feito, 
fosse realizado em até 30 segundos.

“Nos últimos anos, investimos muito na robustez 
tecnológica da AXA em vários aspectos. Com 
certeza um dos pilares mais importante dessa 
evolução passa pela jornada de APIs focada 
no aumento da simplicidade e capacidade 
de conectividade com os nossos clientes. 
Atualmente, já estamos colhendo os benefícios 
do plano pensado anos atrás. Hoje possuímos 
parceiros que comercializam nossos produtos 
através de nossas APIs”.

André Grecchi 
Superintendente de TI da AXA
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Para transformar os sistemas da AXA, foi preciso 
modernizar sua arquitetura, quebrando a composição 
monolítica em microssistemas. Com isso, foram 
desenvolvidos quatro microsserviços para o projeto:

Policy Interface, que permite que a AXA devolva todos 
os boletos gerados no momento da emissão;

ODS Integration, que expõe os dados das apólices 
executados via Policy Interface;

Comission Integration, que armazena eventos 
referentes a movimentações financeiras, registrando e 
atualizando os favorecidos;

TMF Logs, que integra os logs com a ferramenta de 
monitoramento da AXA. 

Do monolítico aos microsserviços
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Com isso, a AXA desfruta de diversos benefícios, 
entre eles  o menor tempo de processamento, maior 
rastreabilidade do processo, flexibilização para 
trabalhar com outros parceiros, escalabilidade, suporte 
a altos volumes de requisições e uma manutenção 
efetiva e ágil, aumentando a assertividade de modo 
geral, tanto no desenvolvimento quanto na resolução 
de problemas.

“O maior desafio estava na integração com 
as diferentes tecnologias que a AXA já usava. 
A Sensedia e a AXA fizeram o desenho da 
solução arquitetural que viabiliza a integração 
com estas soluções, através do uso de APIs e 
microsserviços, desenvolvendo uma biblioteca 
que integra os logs com uma ferramenta já 
existente e ainda permite a rastreabilidade de 
aplicações. Com isso, a AXA ganhou agilidade e 
tempo, evitando a necessidade de treinamento 
de novas ferramentas para as equipes de 
desenvolvimento”

Natalia Cruz 
Head de Open Finance na Sensedia.
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Com a nova plataforma, a AXA pode trabalhar 
de forma mais dinâmica, escalável e conectável 
com o seu antigo sistema. Além disso, é possível 
proporcionar ao cliente uma maior agilidade e 
dinamicidade na construção de novas soluções e 
produtos, aprimorando a experiência do usuário.

A transformação tecnológica da empresa também 
a deixa preparada para a terceira fase do Open 
Insurance, por meio da evolução das integrações 
sistêmicas, disponibilização de novos meios de 
pagamento e expansão dos serviços providos 
pelas APIs. 

Perspectivas para o futuro
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“YNós já falávamos e discutíamos a “Wave 2” 
em tempo de projeto. Muito do que está sendo 
pensado para a segunda fase foi identificado 
como ponto de evolução ao longo das discussões 
que tivemos enquanto atuávamos na fase um”.

Por isso, para o futuro, o foco será 
no reaproveitamento dos serviços 
construídos e na exploração das novas 
oportunidades identificadas ao longo 
do projeto.

André Grecchi 
Superintendente de TI da AXA

“Durante o projeto, atuamos em 
algumas integrações apenas e já foi 
possível constatar que atingimos 
resultados consideráveis. Acreditamos 
que continuar evoluindo a arquitetura de 
microsserviços para todos os produtos 
já mapeados pela AXA trará ainda mais 
ganhos para a agilidade do processo, 
além de avançarmos na modernização 
e integração entre os sistemas da AXA”, 
explica Natalia.
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A Sensedia apoia empresas a se tornarem 
mais digitais, conectadas e abertas. Seja 
com o propósito de integrar canais, habilitar 
ecossistema de parceiros ou criar arquiteturas 
modernas multi-cloud/híbridas. Empresas 
inovadoras confiam na Sensedia como 
parceiro em gestão de APIs e Microsserviços, 
serviços especializados e na integração rápida 
com os seus sistemas legados.

Descubra mais em sensedia.com. 

Sobre a Sensedia

http://br.sensedia.com


Para mais histórias de sucesso como esta, clique aqui:

Habilitando um mundo mais 
digital, conectado e aberto.

Histórias de clientes

https://br.sensedia.com/sensedia-clients-stories
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