
Nossa empresa em 
poucas palavras



Quem Somos

A eBaoTech é líder em tecnologia voltada a seguros, provendo soluções digitais para a indústria de seguros no 
mundo todo.

eBao Cloud

eBao Cloud proporciona adaptação tecnológica praticamente em tempo real para toda a indústria de seguros. 
eBao Cloud oferece todos Micro Serviços da eBao em uma plataforma compartilhada e possibilita a 
conectividade com todos os participantes do ecossistema. 

Desde seu lançamento em 2015 contamos hoje com +300 produtos e +40 seguradoras implantados no eBao 
Cloud e a lista de usuários cresce a cada dia. 

Usuários

 

Gama completa de funcionalidades digitais
eBaoCloud proporciona o lançamento de novos 
produtos à canais praticamente em tempo real, 
incluindo o processo de venda,  endosso, renovação, 
sinistro, contas à pagar/receber entre outros. 
Seguradoras, InsurTech startups e outros parceiros 
também podem criar suas próprias aplicações 
utilizando as APIs do eBaoCloud.

Principais produtos de seguros 
Seguros de Danos/Patrimoniais (P&C), vida e seguro 
saúde.

Novos tipos de produtos para seguros inovadores
Para micro e nano seguros, utilizando o seguro para 
alavancar muitos outros negócios. 

Canais digitais tradicionais suportados
Agentes, corretores, bancos, assessorias, centrais de 
atendimentos e outros.

Canais affinity digitais e de internet
Redes sociais, E-Commerces, sites �nanceiros, 
portais de benefícios e assim por diante.

Modelo comercial
Modelo de cobrança baseado em resultados, 
totalmente alinhado às necessidades e interesses 
dos clientes e parceiros, visando assegurar um 
sucesso rápido ao cliente. O eBaoCloud pode ser 
oferecido nos modelos SaaS ou PaaS.

Nossa Missão: make insurance easy

Nossa Visão: ser a líder global em habilitar seguros totalmente conectado

Nossa Presença Global: clientes em mais de 35 países com mais de 1.500 colaboradores distribuídos 
em mais de 14 países.

Nossas Soluções: eBao Cloud e eBao Software

• Seguradoras
• Canais de distribuição tradicionais: corretores,  
• bancos e call centers
• Canais via Internet: Desde líderes de mercado até      
• pequenos websites e apps 
• Startups de seguros e inovadores
• Empresas de Marketing Digitais
• Provedores de Serviços como assistências em geral
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Insurers

Figura 1.  
eBaoCloud : Visão de Negócios 

Figura 2.   
eBaoCloud: Visão Técnica 
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Componentes ágeis visando habilitar o 
ecosistema digital

eBao Software

Core System Suites
Nós provemos core system suites visando a 
automação e experiência em tempo real para toda 
operação interna das seguradoras.

• eBaoTech® GeneralSystem Suite: suporta todo 
o ciclo de vida operacional do negócio de 
seguros, desde novos negócios, endossos, 
sinistros, resseguro, finanças, compensação e 
outros; suportando produtos ao consumidor e 
empresas, com alto grau de flexibilidade, 
configurabilidade e automatização.

eBaoTech® LifeSystem Suite: suporta todo o 
ciclo de vida operacional dos negócios de seguro 
de vida, como novos negócios, endossos, sinistros, 
resseguro, financeiro, compensação, e outros; 
suportando todos os principais produtos de vida 
do tradicional ao ligado a um investimento, vida 
universal, e variado por anuidade, com alto grau 
de flexibilidade, configurabilidade e automação.

eBaoTech® GroupLife Suite: suporta todo o 
ciclo de vida operacional dos negócios de seguro 
de vida em grupo, como novos negócios, 
endossos, sinistros, resseguro, financeiro, 
compensação, e outros; suportando produtos 
típicos de vida em grupo.

• 

• 

eBaoTech® Collaborus®: é uma suíte completa 
para o ciclo de vida de seguros permitindo a 
distribuição e administração de apólices, 
provendo gerenciamento automatizado dos 
produtos para as seguradoras. Esta solução está 
disponível via cloud ou instalação local. 

eBaoTech® Big Data Foundation: possibilita 
uma decisão assertiva baseada em vários 
aspectos chaves para seguros digitais, como 
uma análise combinatória consolidada entre 
dados internos e externos, dados estruturados 
ou não estruturados, para a tomada de decisão 
em tempo real como para definição de 
estratégias. 

• 

• 
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Para mais informações:

       info@ebaotech.com 
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