
Os Cisco Services garantem o máximo desempenho da rede de uma 
famosa seguradora 

Soluções

•   Minimização dos tempos de inatividade 
com o serviço Cisco Smart Net Total 
Care™ 

•   Planejamento de atualizações de 
hardware e software para proteger 
a empresa com os dispositivos e 
funcionalidades mais recentes

•   Agilidade na solução de problemas 
com acesso rápido aos especialistas da 
Cisco 

Mutual de Seguros do Chile

Porte:             650 funcionários

Setor:             Seguros de vida

Localização:   Chile 

Resultados

•   Os clientes desfrutam de uma melhor 
experiência nos escritórios 

•   Os funcionários são mais produtivos 

•   As equipes de TI dispõem de mais 
informações e controle 

O aumento da complexidade das 
operações empresariais resultou na 
necessidade de obter maior conhecimento

Com uma história de quase um século, a 
Mutual de Seguros do Chile é uma empresa 
sem fins lucrativos amplamente reconhecida 
como uma das líderes em seguros de vida. 
Essa reputação é assegurada por uma 
ampla rede de escritórios e uma sólida 
classificação de risco AA+ que reflete a 
solidez, o saudável portfólio de investimentos 
e o bom desempenho contínuo da empresa. 
Os clientes confiam na marca e na qualidade 
dos serviços prestados. Por isso, para 
acompanhar o expressivo crescimento da 
Mutual de Seguros do Chile, foi necessário 
obter um desempenho de rede compatível 
com isso. 

"É essencial que nossa rede seja estável, 
escalável e segura, e que possamos habilitar 
as novas instalações e colocar os serviços 
em operação o quanto antes", explica Cristian 
Díaz Vieira, chefe de projetos de segurança e 
comunicações. "É por isso que escolhemos a 
Cisco."

À medida que a empresa cresceu, o 
gerenciamento dos vários dispositivos de 
rede tornou-se mais complexo e difícil de 
administrar. Monitorar proativamente os 
ciclos de vida das atualizações de software e 
hardware era praticamente impossível devido 
ao esforço demandado. 

"Passávamos muito tempo reagindo a 
problemas sempre que eles ocorriam, porque 
não tínhamos as ferramentas para evitá-los", 
continua Díaz. 

Mutual de Seguros  
Seguros de vida 

O fato de não ter sempre vigentes as últimas 
atualizações de software colocava a rede 
sob risco de ter tempos de inatividade 
desnecessários. O parceiro de TI da empresa, 
a Hiway, desempenhou um papel importante 
como um consultor de tecnologia confiável 
para a seguradora e reconheceu que poderia 
levar dias para conseguir a substituição de 
um dispositivo que apresentasse falha, o que 
impactaria seriamente a operação normal da 
empresa. 

Agora tudo está completamente atualizado 
em todos os locais
A Mutual de Seguros já não precisa mais se 
preocupar com esses problemas. Seguindo a 
recomendação da Hiway, a empresa adotou 
o serviço de suporte Cisco® Smart Net Total 
Care™ e atualizou todo o hardware para a 
Cisco. Agora eles têm uma visão precisa 
da sua rede, incluindo todo o hardware e o 
sistema operacional. 

O portal Smart Net Total Care ajuda a rastrear 
o inventário da Cisco para a Mutual de 
Seguros e fornece visibilidade total do status 
de cobertura dos mais de 200 dispositivos 
Cisco distribuídos em 22 locais. Esse processo 
costumava ser feito manualmente, o que 
levava pelo menos dois dias por mês.

Agora, os dados totalmente atualizados estão 
disponíveis com o simples toque de um botão. 
Medidas proativas, como o planejamento de 
atualizações e substituição de dispositivos 
antes que eles não tenham mais suporte, 
ajudam a manter toda a infraestrutura 
funcionando em condições ideais. 



Produtos e serviços 

Roteamento e switching

•   Switches Cisco Catalyst 3650, 

4500 e 6500 Series 

•   Roteadores de serviços integrados 

(ISE) Cisco 2900 e 4000 Series

Rede sem fio

•   Controladores Cisco Wireless 5500 

Series

Colaboração
•   Cisco Business Edition 6000

•   SRST (Survivable Remote Site 

Telephony) do Cisco Unified OS

•   Software Cisco Jabber®  

   Segurança 

•   Firewall Cisco ASA 5500-X Series 

•   Cisco Security Manager

•   Cisco ISE

Sistemas

•   Servidores blade Cisco UCS C-Series

Serviços

•   Cisco Smart Net Total Care

Gerenciamento

•   Cisco Prime Infrastructure

•   Cisco Firepower Management Center

•   Controlador de LAN Cisco Wireless  

"Temos mais tempo de atividade 
de rede e menos interrupções 
em nossos negócios, o que 
significa um melhor serviço para 
nossos clientes."

Gonzalo Basaure Obregón 
Gerente geral

Mutual de Seguros do Chile

Com Cisco Smart Net 
Total Care: 

Os escritórios da Mutual 
de Seguros funcionam sem 

interrupção 

A equipe de TI está mais 
proativa e pode se concentrar 

em inovação 

Os clientes desfrutam de uma 
melhor experiência de serviço 

Sede das Américas
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA 

"O serviço Smart Net Total Care é fácil de 
usar", explica José Bahamonde Gallardo, 
gerente de Tecnologia da Informação. 
"Minha equipe costumava passar metade 
do tempo resolvendo problemas. Isso 
foi reduzido em grande parte, e ter mais 
visibilidade de toda a rede nos permite 
priorizar melhor e planejar antecipadamente 
as atualizações e a substituição de 
equipamentos, garantindo a máxima 
continuidade das operações da empresa."

Melhor atendimento aos clientes, 
garantido com eficiência

Nos últimos três anos, o tempo de 
inatividade foi reduzido em mais de 60%, 
enquanto a eficiência das operações de 
TI e o gerenciamento do ciclo de vida dos 
recursos aumentaram em mais de 50%. O 
tempo necessário para concluir as auditorias 
de conformidade diminuiu 50%. 

Graças às medidas de continuidade 
adotadas pela empresa, no caso esporádico 
de uma interrupção elétrica os sistemas 
são restaurados em questão de minutos. A 
Mutual de Seguros tem visibilidade total do 
status de cada um dos dispositivos e pode 
fazer a substituição imediatamente, assim 
que qualquer deles atingir o fim do seu 
ciclo de vida. Uma substituição mais rápida 
significa menos tempo de inatividade em 
caso de erro. 

"Temos mais tempo de rede ativa e menos 
interrupções em nossos negócios, o que 
significa que prestamos um melhor serviço 
a nossos clientes", explica Gonzalo Basaure 
Obregón, gerente geral da Mutual de 
Seguros. "Nunca tivemos um problema que 
não pudesse ser resolvido. Podemos ver 
onde faz mais sentido atualizar e priorizar 
nosso investimento em TI." 

Informações adicionais
Para obter informações sobre as soluções da Cisco apresentadas neste 
estudo de caso, acesse:

www.cisco.com/go/customerstories
www.cisco.com/go/services
www.cisco.com/go/total

Sede Ásia-Pacífico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Cingapura 

Sede na Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam, 
Holanda 

A Cisco tem mais de 200 escritórios em todo o mundo. Os endereços, números de telefone e números de fax estão listados no site da Cisco www.cisco.com/go/offices. 

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para ver uma lista das marcas 
comerciais da Cisco, acesse: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas registradas de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos 
detentores. O uso da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R) ES/0517 
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