
SolveRisk
Gestão Atuarial | Gestão de Riscos

A C T U A R I A D O

Um software atuarial 
modular Software-as-
a-Service (SaaS) 
desenvolvido pela 
Actuariado por forma 
a dar resposta aos 
clientes e às suas 
necessidades 
relacionadas com a 
função atuarial e 
gestão de riscos.
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Uma adequada gestão dos riscos de uma 
seguradora é determinante e complexa, 
requer tempo e recursos,  nomeadamente 
boas equipas de trabalho sendo  alguns deles, 
os atuários. 

Para a otimização do tempo, bem como para 
a  redução de riscos em cálculos manuais, a 
Actuariado desenvolveu o SolveRisk que 
permite, de uma forma intuitiva e rápida, 
obter resultados dos diversos cash-flows de 
responsabilidades de uma seguradora.

O acesso é feito através da área reservada a 
clientes no site da Actuariado mediante uma 
licença de utilização, estando os dados 
armazenados em servidores da Actuariado.

SolveRisk é uma solução cloud Software-as-a-
Service (SaaS)

O projeto iniciou-se com o desenvolvimento do 
módulo Solve BE Life e pretende dar 
continuidade para outros módulos:

» Solve BE Non-Life
» Solve RM (Risk Margin)
» Solve MR (Market Risk)
» Solve SCR
» Solve QRT
» Solve ORSA

Outras utilidades/funcionalidades 
Os resultados da aplicação podem ser 
utilizados para exigências decorrentes de 
diferentes normativos:

» Solvência II
» Embedded Value
» IFRS 17
» PRIIP’s

SolveBELife
De uma forma intuitiva, permite obter cash-
flows detalhados  por produtos relativos à 
melhor estimativa e riscos específicos do ramo 
vida
Pontos fortes:
» Intuitivo, User-friendly , Rápido, Exporta 
para Excel todos os resultados 
» Desenvolvido para 6 produtos do ramo vida:
Financeiros, Unit Linked, TAR’s, Temporários, 
Mistos , Rendas 
» Permite calcular todos os riscos específicos 
rapidamente: Mortalidade, Longevidade, 
Invalidez, Despesas, Descontinuidade, 
Catastrófico
» Equipa de atuários experientes envolvidos no 
desenvolvimento e manutenção 
» Idioma português e inglês, em qualquer fase 
das simulações
» Testado para várias carteiras do ramo vida 
pelo que permite contemplar muitas 
especificidades, para além do standard 
» Aplicação cloud SaaS. Não requer instalação 
e corre a partir do browser da Internet 
» Preços competitivos e feedback positivo

Como funciona?
Introdução de apenas dois ficheiros de input: 
» Base de dados das apólices 
» Pressupostos

Obtêm-se os seguintes outputs: 
» Cash-flows em Excel, detalhados por 
modalidade 
» Melhor estimativa no âmbito de solvência II 
» Riscos específicos do ramo vida
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