
  
 
 
 
 

 1/3
 

 
 

Mundial-Confiança equipa Rede de Mediação 
com Tecnologia de Ponta 

 
 
Através da tecnologia GPRS da Optimus e do software GO-Insurance da ONtheGO, a 

rede de Agentes da Mundial-Confiança vai poder efectuar simulações, em qualquer local e 
a qualquer momento, e aceder à base de dados central da Mundial-Confiança 

 
 
Lisboa, 7 de Maio de 2002 – A Mundial-Confiança acaba de implementar uma 
aplicação wireless que permite à sua Rede de Mediação consultar, simular e trocar 
informações relativas aos produtos Mundial-Confiança, em qualquer lugar e a qualquer 
momento.  
 
Este projecto inovador e pioneiro em Portugal resulta de um acordo de parceria entre a 
Mundial-Confiança e a Optimus, com uma solução da ONtheGO. 
 
A Optimus disponibiliza na sua rede GPRS uma VPN (Rede Privada Virtual) e a 
ONtheGO adaptou o seu produto GO-Insurance às necessidades da Seguradora. A 
aplicação foi instalada em dispositivos móveis tipo PDA (Personal Digital Assistants), 
com um sistema operativo PocketPC, associados a um telemóvel GPRS (General 
Packet Radio System) da Optimus. 
 
Segundo Carlos Coutinho, Director de Marketing da Mundial-Confiança, “equipar os 
Agentes da Mundial-Confiança com soluções móveis que conjugam a rapidez na 
troca de informações e funcionalidades de simulação foi o motor da decisão de 
arrancar com este projecto. A partir de agora os nossos Agentes disponibilizam um 
melhor serviço aos seus Clientes, por um lado, e têm a sua vida facilitada, por 
outro, uma vez que não têm que se deslocar aos balcões da Mundial-Confiança 
para fechar os seus negócios”. 
 
Este projecto vai abranger um número significativo de Agentes e a aplicação prevê up-
grades sempre que se disponibilizem mais produtos. 
 
Tecnologia GPRS da Optimus  
 
A tecnologia GPRS é um sistema de transmissão de dados concebido para 
comunicações em redes GSM. Ao desdobrar a transmissão de voz e dados em diferentes  
canais, o GPRS possibilita, por um lado, uma maior velocidade de transmissão de dados 
e, por outro, a realização de uma sessão de dados em simultâneo com uma chamada de 
voz. O serviço GPRS da Optimus (o único operador a ter cobertura nacional GPRS) 
permite ainda a facturação baseada em volume de dados transaccionados, o que 
significa que o cliente é taxado apenas quando existe envio ou recepção de informação. 
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A VPN da Optimus é uma solução que baseia o seu funcionamento em três conceitos: 
grupo fechado de utilizadores, plano de numeração privado e controlo de chamadas e de 
custos. Desta forma as empresas asseguram a diminuição e controlo dos custos totais de 
telecomunicações usufruindo de um serviço de elevada qualidade, personalizado e à 
medida das necessidades. 
 
GO-Insurance da ONtheGO 
 
O GO-Insurance é uma solução, desenvolvida pela ONtheGO,  que oferece aos 
profissionais dos sectores financeiro e segurador o acesso wireless, em tempo real, à 
informação crítica de que necessitam nas suas visitas diárias. Dados sobre clientes, 
informações sobre produtos, simulações de apólices e orçamentos podem ser obtidos ou 
enviados do local, reduzindo o tempo gasto e melhorando a qualidade da informação. O 
GO-Insurance integra-se na perfeição com as aplicações empresariais de back-office, 
levando-as para fora do escritório. Através desta solução os agentes e equipas móveis 
têm a capacidade de melhorar a sua eficácia operacional aumentando o fluxo da 
informação e as funcionalidades de apoio à sua actividade. 
 
Esta solução foi desenvolvida em Embedded C++ e a componente wireless assenta nas 
tecnologias GPRS (General Packet Radio Service) e GSM (Global System for Mobile 
Communications). 
 
Sobre a Mundial-Confiança 
 
A Mundial-Confiança é uma marca cujo principal canal de distribuição é a sua rede de 
mediação. Nessa perspectiva, a estratégia de distribuição de produtos da Companhia 
valoriza o aumento da produtividade da rede, ganhando relevância a disponibilização de 
soluções que permitam, com um elevado grau de portabilidade, facilitar a venda dos 
seguros da Mundial-Confiança. 
 
Este projecto destina-se sobretudo a um conjunto significativo de mediadores que 
mantêm com a Mundial-Confiança uma relação de exclusividade ou de preferência 
elevada na venda dos seus produtos. A solução está, neste momento, orientada para a 
disponibilização de um simulador para o Liber, a marca de seguro automóvel da 
Mundial-Confiança, seguindo-se a curto prazo novos simuladores. Num horizonte 
temporal ainda não detalhado, pretende-se desenvolver a solução, cuja escolha foi 
baseada em critérios que valorizam a sua escalabilidade, permitindo a introdução de 
novos simuladores, bem como o interface a outros projectos em curso na Companhia. 
 
Esta solução traduz a aposta continuada em inovação que a Mundial-Confiança tem 
vindo a realizar, através de desenvolvimentos significativos introduzidas nos seus 
sistemas de informação, e que permitem o lançamento de soluções claramente 
orientadas para o Cliente, como é o caso da marca de seguro automóvel Liber. 
 
Mundial-Confiança é uma Marca de seguros com larga tradição no mercado e nele 
fortemente implantada, através de meios de distribuição próprios e de uma vasta rede de 
Agentes. 
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O seu edíficio central localiza-se no Largo do Chiado, 8, em Lisboa e detém 77 agências em 
todo o país. 
 
Sobre a ONtheGO 

 
 A ONtheGO, criada em Junho de 2000, é uma empresa portuguesa especializada no 
desenvolvimento e implementação de soluções e produtos para m-business. A empresa 
oferece aos seus clientes a capacidade de trocarem dados e informações empresariais através 
de canais de comunicação tradicionais e wireless, com o objectivo de optimizar a sua eficácia 
operacional e levar os seus processos de negócios a clientes, fornecedores e parceiros. A 
ONtheGO implementa também serviços wireless de valor acrescentado para operadores de 
telecomunicações móveis e instituições financeiras, possibilitando-lhes oferecer aos seus 
clientes diversos serviços móveis de informações e m-commerce. 
 
A ONtheGO concentra a sua actividade nas Indústrias Verticais, desenhando, construindo e 
implementando soluções e produtos para as áreas da Saúde, Logística, Serviços Básicos, 
Seguros e Retalho, entre outras, fornecendo às organizações destes sectores as ferramentas 
necessárias para se manterem competitivas nos rápidos e dinâmicos mercados de hoje. Esta 
forma de comunicação possibilita o acesso e a sincronização de informação empresarial sem 
limites de tempo ou local. Mais informações sobre a ONtheGO no site www.onthego.pt . 
 
 
Para mais informações, contactar: 
 
Mundial-Confiança  
Ana Fontoura 
Gabinete de Comunicação e Imagem  
Tel.: 21 323 27 68 
Fax.: 21 323 28 97 
e-mail: ana.fontoura@mc.pt 
www.mc.pt 
 
YoungNetwork  
Ana Leal 
Tel: 213 959 660  
e-mail: analeal@youngnetwork.net  
www.youngnetwork.net 
 
Optimus  
Isabel Borgas 
Departamento de Relações Públicas 
Tel.: 22 957 21 66 
Fax: 22 957 22 04 
e-mail: relacoes.publicas@optimus.pt 
www.optimus.pt 


