
Histórias de sucesso do Google Apps



Criando resultados comerciais verdadeiros

Logotipo

Logotipo

Logotipo

Resultados rápidos:
"Mudamos nossa organização global para Gmail, Google 
Agenda e Contatos do Google em um final de semana 
economizando £ 1,75 milhão."
– Jeremy Vincent, CIO, Jaguar Land Rover

Economia a longo prazo:
"Em um período de cinco anos o Google Apps nos 
economizou milhões de dólares, mais do que qualquer 
outra alternativa que analisamos."
– Todd Pierce, VP de tecnologia da informação e CIO, Genentech

Excelente preço:
"O Google Apps Enterprise na realidade custou um sexto 
do que o ambiente anterior, o Microsoft Exchange, nos 
custou."
– Robert J. Rudy, VP e CIO, Avago Technologies



Criar resultados comerciais verdadeiros no varejo

Logotipo

Logotipo

Logotipo

Envolver novos mercados:
"O Google Apps nos permitiu entrar em novos países 
rapidamente, alavancando uma infraestrutura de nuvem 
sem investimento significativo"
– Karl de Bruijn, Diretor de TI para a UE, Specsavers

Dar autonomia aos funcionários:
"OGoogle Apps ajudou a melhorar a comunicação e a 
colaboração entre localidades internacionais com 
ferramentas como a tradução automática."
– Christine Atkins, SVP, Ahold

Otimizar para eficiência:
"Fizemos os cálculos por um período de cinco anos e nos 
demos conta de que poderíamos conseguir uma redução de 
60% em nosso custo total de propriedade do sistema de 
e-mail se mudássemos para o Google Apps."
– Carol Dewitt, CIO, BI-LO



Criar resultados comerciais verdadeiros no varejo

Logotipo

Logotipo

Logotipo

Aperfeiçoar equipes:
"...há outro ponto extremamente importante que não 
devemos esquecer: a satisfação dos funcionários que 
apreciam a tecnologia que os ajuda a trabalhar melhor e 
com mais criatividade."
– Carlo Di Biagio, COO, Grupo Cavalli

Dar autonomia aos funcionários:
"A colaboração usando o Google Sites economiza muito 
tempo, aumenta a qualidade da abordagem de vendas e 
ajuda a fechar mais negócios. Isso leva a um aumento de 
produtividade na equipe de vendas."
– Kevin Verde, CIO, Jason's Deli.

Segurança excelente:
"Mudar para uma opção 100% na web com o Google Apps 
imediatamente aumentou a segurança de dados de 
nossas lojas no varejo."
– Howard Kolodny, CIO, Z Gallerie



Criar resultados comerciais verdadeiros na fabricação

Aumentar produtividade:
"Só a capacidade de processamento das conversas do Gmail 
resultou em 47% menos e-mails e 510.000 linhas de e-mail a 
menos por dia. Isso se converte em 1 milhão de horas de 
trabalho economizadas ou US$ 50 milhões."

– Jason Ruger, Diretor sênior de estratégia e segurança de TI, 
  Motorola Celulares

Reduzir custos operacionais:
"O Google Apps permitiu que a empresa reduzisse os 
custos operacionais em aproximadamente US$ 350.000 
anualmentee aumentou a produtividade do usuário final em 
até 5 por cento."

– Sarah Alt, Diretora sênior global de operações de TI, Diversey

Estender colaboração e mensagens:
"Pudemos estender os serviços de colaboração a todas as 
equipes de trabalho espalhadas pelo mundo inteiro e a partir 
de qualquer dispositivo, a um custo mais baixo. Com o 
Google Apps, os novos usuários podem ser adicionadosa 
menos de 1/4 do custo de nosso modelo antigo."

– Matt Vandenbush, Diretor de arquitetura e estratégia de TI, Brady



Histórias de sucesso do Google Apps

Varejo



Local de colaboração e comunicação barato e escalonável

Logotipo

"Com o Google Apps, 
fomos capazes de 

atender às necessidades 
de nossos usuários com 
menos assistência da TI. 

Redirecionamos os 
esforços da equipe de TI 
para atividades que são 
mais diretamente ligadas 

ao nosso foco."

– Kevin Verde, CIO, 
Jason's Deli

Desafio

Capacidade

Valor

O servidor de e-mail sofreu travamentos e 
diminuições de velocidade frequentes. Era 
difícil compartilhar documentos, então as 
equipes de vendas e os donos de franquias 
frequentemente duplicavam os esforços. Os 
executivos tinham dificuldade em analisar e 
acompanhar o progresso dos funcionários.

"A colaboração com o Google Sites economiza 
um enorme quantidade de tempo, aumenta a 
qualidade das abordagem de vendas e permite o 
fechamento de mais negócios. Isso leva a um 
aumento de produtividade para a equipe de 
vendas."

O Google Apps proporcionou um logon único para 
vários aplicativos e um gerenciamento de senhas 
avançado. O Google Apps atendeu às necessidades 
de todos com o acesso a conteúdo baseado em 
funções e compatibilidade com celulares. 
Solucionou os problemas de recuperação de 
desastres sem sobrecarregar a central de dados.



Aperfeiçoar processos manuais, aumentar a segurança e produtividade

Logotipo

"O Google Apps 
oferece... uma maneira 
mais fácil e mais barata 

de manter nossos 
sistemas de informação 

e aumentou muito a 
produtividade dos 

funcionários."

– Howard Kolodny, CIO, 
Z Gallerie

Desafio

Capacidade

Valor

O sistema da Z Gallerie incluía e-mail 
desatualizado e um processador de texto que 
desencorajava colaboração. Falta de 
funcionalidade nas ferramentas anteriores levava 
ao uso de formulários de papel e faxes. A 
segurança dos dados dos clientes era uma 
grande preocupação porque os únicos 
computadores eram também caixas 
registradoras.

"Mudar para uma opção 100% web com o Google 
Apps melhorou instantaneamente a segurança 
dos dados nas nossas lojas."

Com o Google Apps, as lojas agora têm planilhas 
compartilhadas para gerenciamento de inventário 
e informações da loja. A capacidade de pesquisar 
arquivos e e-mail melhorou nosso serviço ao cliente. 
O armazenamento de dados na nuvem aumentou 
a segurança em todas as 55 lojas.



Automatizar processos manuais e aumentar a colaboração

Logotipo

"O CEO e o CFO 
disseram «por favor, não 

queremos voltar ao 
sistema antigo.»

Não planejamos fazê-lo."

– Carol Dewitt, CIO, BI-LO

Desafio

Capacidade

Valor

Os mais de 4.500 funcionários do BI-LO tinham 
dificuldades com processos manuais 
demorados e achavam difícil compartilhar 
informações. Membros da equipe em escritórios 
corporativos precisavam telefonar e enviar e-
mails para as lojas individuais para perguntar 
sobre promoções, inventário e questões de 
devolução. As lojas precisam manter a 
conformidade com HIPPA, PCI e SOX.

"O Gmail [economizou] à BI-LO US$ 200.000... 
e a comunicação e a colaboração ficaram muito 
mais fáceis... assim que o Google Apps ficou 
disponível."

O Google Sites oferece a todos os membros da 
equipe acesso fácil e seguro às informações da 
empresa através da web. O trabalho é agora feito 
de forma automática e imediatamente, usando os 
formulários e planilhas do Google. O CEO está 
usando o Google Video para postar anúncios on-
line.



Possibilita que as equipes cumpram os prazos de produção

Logotipo

"...Há outro ponto 
extremamente 

importante que não 
devemos esquecer: a 

satisfação dos 
funcionários que 

apreciam a tecnologia 
que os ajuda a trabalhar 

melhor e com mais 
criatividade."

– Carlo Di Biagio, COO,
Grupo Cavalli

Desafio

Capacidade

Valor

Os funcionários mandavam fotos e arquivos de 
design enormes por e-mail, diminuindo a 
velocidade dos sistemas. A imprensa trabalha 
com prazos apertados e a Cavalli não tinha 
nenhuma forma de compartilhar vídeos e 
apresentações fácil e rapidamente. Os produtos 
e catálogos anteriores eram guardados em 
arquivos e pastas.

"Ao adotar as ferramentas que simplificam nosso 
trabalho... economizamos até € 40.000 por ano 
em despesas por meio do aumento da 
produtividade."

O Google Sites e o Google Video for Business 
permitem que as equipes compartilhem vídeos, 
fotos e apresentações internamente com a 
imprensa de forma fácil e rápida. Butiques no 
mundo inteiro têm acesso imediato aos vídeos das 
passarelas.



Use a nuvem para reduzir custos e aumentar a produtividade

Logotipo

"Não temos medo de 
desafiar convenções e 

fazer as coisas de forma 
diferente. Nós adoramos 
o fato de o Google Apps 

continuar a inovar e 
desenvolver novos 

recursos."

– Jon Rudoe,
Chefe de varejo, Ocado

Desafio

Capacidade

Valor

A Ocadoprecisava melhorar a comunicação 
interna entre os gerentes regionais e a equipe de 
1250 pessoas. A equipe sempre atingia o limite 
das caixas de entrada e perdia tempo 
administrando mensagens. Os recursos de TI 
estavam perdendo tempo com manutenção e 
suporte de servidores e espaço de backup. Eles 
enfrentavam atualizações e pagamentos de 
licenças dispendiosos.

"O Google Apps reduzirá os custos com TI [da 
Ocado], economizando em servidores, espaço 
para backup, suporte e manutenção e, a longo 
prazo, erradicando atualizações e pagamentos 
caros de licenças."

O Gmail ofereceu 25 GB de espaço. O Google Docs 
ofereceu acesso seguro e compartilhado a 
documentos e agendas. Usando o Google Sites, a 
Ocado criou uma página de destino da marca para 
anúncios internos, incluindo o Google Video. O 
Google Apps eliminou os custos de manutenção 
do servidor, atualizações e pagamento de 
licenças. 



Simplifique os processos e conecte uma organização global

Logotipo

"O Google Apps foi feito 
para a colaboração de 
equipes, o que facilita 
muito os processos de 

negócios."

– Ezri Silver, Operações SVP, 
Jordache

Desafio

Capacidade

Valor

À medida que a Jordache cresceu, o volume de e-
mails cresceu também. O GroupWise não aguentava o 
volume e eles tiveram interrupções frequentes que 
levavam a empresa a parar. A Jordache tem lojas no 
país inteiro e fábricas no mundo inteiro. Eles 
precisavam de uma maneira mais fácil de manter a 
comunicação.

"O Google Docs nos permitiu simplificar processos e 
aperfeiçoar a comunicação entre nossos escritórios. 
Usamos as planilhas do Google para acompanhar 
pedidos de suprimentos e os formulários do Google Docs 
para distribuir pesquisas rápidas de inventário e agregar 
dados. Além do mais, economizamos 30% em 
comparação com o Office 365."

Os documentos e as planilhas baseadas na web permitem 
que as equipes colaborem de qualquer lugar. Seja no 
escritório ou em uma fábrica na China, os funcionários 
têm acesso seguro à informação e aos documentos sem 
lidar com acesso VPN lento e duvidoso. Eles 
compartilham pastas no lugar de enviar anexos de um 
lugar a outro. Acesso móvel nos dispositivos preferidos 
dos funcionários funciona perfeitamente.
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Indústria



Eliminar servidores e apoiar funcionários internacionais

Logotipo

"O Google Apps 
ultrapassou nossas 

expectativas ao permitir que 
a TI eliminasse 10 

servidores e seus arquivos 
da central de dados, o que 
reduziu a nossa pegada de 
carbono em 73 toneladas 
métricas de carbono por 

ano."

– Kiran Vedak, Diretor sênior e Chefe 
de tecnologia, Diversey

Desafio

Capacidade

Valor

A Diversey passou por uma série de vendas, fusões e 
aquisições nos últimos 14 anos. Eles tem 10.200 
funcionários, com mais de 50% trabalhando 
remotamente, em mais de 75 locais no mundo 
inteiro, falando mais de 30 idiomas. Eles tinham dois 
sistemas separados de e-mail, exigindo 7 
consultores de TI exclusivos. O cliente VPN não 
estava acessível a todos, então o e-mail pessoal era 
utilizado para compartilhar informações essenciais. 
A colaboração era difícil. Eles também tinham ordem 
de reduzir as pegadas de carbono em 25%.

"O Google Apps permitiu a essa empresa reduzir os 
custos operacionais em aproximadamente US$ 
300.000 anualmente e aumentar a produtividade do 
usuário final em até 5%."

O Google Apps possibilitou à TI oferecer aos funcionários 
internacionais acesso a uma plataforma de e-mail, 
agenda, bate-papo e vídeo baseadas no navegador e 
aumentar a colaboração em toda a empresa. Acesso em 
tempo real a dados corporativos essenciais aumentou a 
produtividade e reduziu os erros de documentação. O 
sistema baseado na nuvem reduziu a pegada de 
carbono da central de dados da empresa.



Economiza custos e garante a precisão ao colaborar com o Google Docs

Logotipo

"Iniciamos a 
implementação do 

Google Apps na quinta à 
noite e terminamos na 
sexta ao meio-dia... o 

Google Apps 
economizou dois meses 

de trabalho de um 
engenheiro de alto nível, 

ou US$ 60.000."

– Juan Merelo, Gerente de 
serviços técnicos, Pratt

Desafio

Capacidade

Valor

O sistema de e-mail da Pratt estava em 
funcionamento desde 1998. Tinha um pacote de 
serviços desatualizado e precisava de um grande 
upgrade. O sistema de e-mail tinha problemas com o 
tamanho limitado da caixa de entrada e períodos de 
inatividade frequentes. A empresa enfrentava custos 
elevados de capital para substituí-lo. Enquanto a 
Pratt discutia as opções, o servidor Exchange travou 
completamente e a empresa ficou sem e-mail.

"Com o Google Apps, a colaboração  agiliza projetos 
e ajuda a acompanhar os custos e as análises 
comparativas de entrega. O Google custa menos de 
metade da opção hospedada da Microsoft."

O sistema integrado do Google Apps baseado na nuvem 
permitiu a implementação de quase 2.000 funcionários 
em três dias. O Google Apps aperfeiçoou a interação 
funcionário-funcionário, funcionário-fornecedor e 
funcionário-cliente. O Google Apps permite à Pratt 
compartilhar informações de recuperação de 
desastres e dados essenciais com todas as instalações, 
vincular fornecedores de vários locais e eliminar o backup 
de e-mails.



Reduzir custos e aumentar a produtividade e a colaboração globalmente

Logotipo

"Eu não sei por que você 
não mudaria para o Google 

Apps. O Google Apps 
permite reduzir custos 

significativamente, 
aumentar a produtividade 
dramaticamente e tornar 
sua empresa muito mais 
competitiva. Não há lado 

negativo."

– Walt Oswald, VP corporativo 
e CIO, Motorola Mobility

Desafio

Capacidade

Valor

A Motorola tem 20.000 funcionários e fornecedores 
que trabalham em mais de 100 escritórios em 50 
países. A empresa usava duas versões do Microsoft 
Exchange. Os limites de caixa de entrada faziam 
com que os usuáriosperdessem tempo valioso 
gerenciando o e-mail. Os usuários achavam difícil 
configurar seus celulares para acessar e-mail, o 
que é inadmissível para uma empresa de tecnologia 
celular.

"[Nós] calculamos que somente a capacidade de 
conversa do Gmail resultou em menos 47% de e-mails 
e menos 510.000 linhas de e-mail por dia. Isso significa 
1 milhão de horas de trabalho economizadas, ou 50 
milhões [de dólares]."

O Google Apps for Business aumentou as caixas de 
entrada de 50 MB para 25.000 MB. Os dados essenciais 
de projetos estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, a partir de qualquer dispositivo 
conectado à Internet. A integração perfeita e a 
implantação fácil reduziu as chamadas de helpdesk e 
as horas de consultoria. O Google Docs e o Google Sites 
substituíram aplicativos legados. As ferramentas de 
colaboração em tempo real são usadas nas centrais de 
comando dos produtos. A tradução automática supera as 
barreiras linguísticas.



As novas aquisições da empresa são facilmente integradas

Logotipo

"Descobrimos que 
poderíamos estender os 

serviços de colaboração a 
toda a nossa equipe de 
trabalho, localizada em 

qualquer lugar do mundo e 
de qualquer dispositivo a 

um preço geral mais baixo. 
Com o Google Apps, os 

novos usuários podem ser 
adicionados por menos de 

1/4 do custo."

– Matt Vandenbush, Diretor de 
arquitetura e estratégia de TI, Brady

Desafio

Capacidade

Valor

A Brady adquiriu 30 empresas em oito anos, 
expandindo sua força de trabalho para 6.000 
funcionários em 40 países. A combinação de Lotus 
Notes e Microsoft Exchange era difícil de escalonar. 
Apenas 200 pessoas tinham mensagens integradas 
devido ao alto custo de licenças. O desempenho 
era baixo na Europa e Ásia. A equipe de TI passava 
tanto tempo tentando fornecer capacidade que não 
podia apoiar a colaboração.

"Nosso tempo para negócios aumentou 
dramaticamente graças ao Google Apps. A plataforma 
economizou horas por semana aos funcionários, se 
não mais."

O Google Apps permitiu a Brady oferecer e-mail e outras 
ferramentas colaborativas aos funcionários localizados 
em qualquer lugar do mundo. A informação é acessível 
de qualquer dispositivo. O sistema baseado em nuvem 
permite que a equipe de TI dê suporte aos usuários no 
mundo inteiro - e ainda tenha tempo para trabalhar na 
colaboração e comunicação. As novas empresas podem 
ser conectadas com seus colegas  e facilmente ficar a 
par de tudo.



Economizar 60% em e-mail e recuperação de dados é apenas o começo

Logotipo

"Anteriormente tínhamos 16 
pessoas gerenciando 
nossos sistemas de 

mensagens em tempo 
integral... 14 agora estão 
concentradas em projetos 
essenciais aos negócios. 
Eles estão tão felizes que 

usam camisetas do Google 
uma vez por semana!"

– Andrew Murrey, VP de 
infraestrutura de TI, Cinram

Desafio

Capacidade

Valor

O crescimento através de aquisições deixou 10.000 
funcionários nos EUA e Europa totalmente 
descentralizados com sistemas de informação 
independentes sem comunicação um com o outro. O 
agendamento de reuniões era difícil. 80% dos 
escritórios usavam tecnologia incompatível e com 
mais de 15 anos . A Cinram tinhaperíodos de 
inatividade e atrasos de e-mail na empresa a cada 
dois meses. Os backups e recuperação de dados 
eram quase impossíveis.

"Baixamos nosso custo de e-mail de US$ 225 para 
US$ 82 por usuário por ano, economizando para a 
empresa cerca de US$ 3 milhões em 3 anos. Fizemos 
nossos cálculos de custo só com o e-mail. Quando 
você coloca os outros aplicativos que obtemos com o 
mesmo preço, tudo isso é lucro."

O Google Apps centralizou toda a informação e incluiu 
backups e recuperação de desastres. O Google Agenda 
e o bate-papo facilitaram o agendamento de reuniões e 
a colaboração. O Google Video tornou-se um recurso 
para vídeos de treinamento e seminários on-line. O 
Google Docs permitiu o compartilhamento de políticas e 
procedimentos, eliminando a necessidade de 
auditores para acompanhar tudo. O Google Apps permite 
à Cinram disponibilizar e-mail e ferramentas de 
colaboração com todos os funcionários.



Simplificar o e-mail global e economizar 60% ao mesmo tempo

Logotipo

"O Google Apps oferece 
a capacidade corporativa 
que precisamos para ter 
êxito com apenas uma 

fração do custo e 
complexidade das outras 

soluções."

– Louise Gary, Gerente de 
serviços de clientes,

Hamilton Beach

Desafio

Capacidade

Valor

A Hamilton Beach tem mais de 500 funcionários 
em vários países. O sistema de e-mail Lotus 
Notes/Domino estava desatualizado e o 
armazenamento de e-mail triplicou de 
tamanho, à medida que os engenheiros 
compartilhavam seus arquivos de design. Os 
parceiros internacionais precisavam de acesso 
móvel ao e-mail e aos arquivos de forma 
confiável e global.

"Fizemos os cálculos por um período de cinco 
anos e nos demos conta de que poderíamos 
conseguir uma redução de 60% em nosso custo 
total de propriedade do sistema de e-mail se 
mudássemos para o Google Apps."

O Google Apps ofereceu acesso global imediato, 
suporte a diferentes idiomas, armazenamento 
praticamente ilimitado e suporte à infraestrutura. 
A Hamilton Beach pode eliminar todos os servidores 
que trabalhavam só com e-mail.



Simplificar sua infraestrutura de e-mail e melhorar a comunicação

Logotipo

"O nível de preço do 
Google permite a 

redução de custos de TI 
e também minimizar ou 
eliminar investimento de 
capital - um verdadeiro 
benefício para nossa 

empresa e nossos 
usuários."

– Mark Gulling, CIO, MWV

Desafio

Capacidade

Valor

O crescimento através de aquisições deixou a 
MWV com doze sistemas de e-mail isolados no 
mundo inteiro, incluindo múltiplas instâncias de 
Microsoft Exchange e Lotus Notes. A MWV 
precisava de uma maneira para que usuários de 
34 países falando uma grande diversidade de 
idiomas pudessem colaborar como uma equipe 
global.

Os usuários relataram  aumento [de 
produtividade] de mais de 30 minutos por dia 
graças à grande capacidade de pesquisa e 
recursos de organização.

O Gmail ofereceu uma única plataforma de e-mail. 
O Google Docs e o bate-papo por vídeo ajudam as 
pessoas a colaborar em tempo real, evitando 
viagens desnecessárias e custos de 
teleconferências. Os usuários utilizam o Google Sites 
para compartilhar informações e mídia. 



Pare de gerenciar servidores e comece a fazer sua empresa crescer

Logotipo

"Se minha organização 
crescer entre 20 e 30%, 
eu sei que o Google terá 

a infraestrutura para 
suportar isso 
facilmente."

– Nelson Lin, CIO, Konica 
Minolta Business Solutions

Desafio

Capacidade

Valor

Mais de 6.000 usuários confiaram em múltiplas 
plataformas de mensagens, incluindo um antigo 
sistema Lotus Notes/Domino. A equipe de TI 
passou um tempo significativo em atualizações 
de servidores, gerenciamento de 
armazenamento e correções. Eles precisavam 
de uma forma de integrar 2.000 usuários 
adicionais dediferentes aquisições 
corporativas.

"[Podemos] disponibilizar ferramentas de 
colaboração para todos os nosso usuários por 
padrão  [e]... agregar um valor real e importante à 
empresa."

O Google Apps disponibilizou e-mail poderoso, de 
baixa manutenção e sem complexidade, além de 
uma solução completa para colaboração, segurança 
e bloqueio de spam.



Colaboração baseada em nuvem permite que as equipes 
trabalhem de qualquer lugar

Logotipo

"Acessar informações 
onde quer que você 

esteja é algo 
extremamente 

importante... se meu 
computador estiver com 
problemas, posso usar o 
de outra pessoa e ver o 
que está acontecendo."

– Brady Collins, Diretor de 
Marketing visual, Spyder

Desafio

Capacidade

Valor

A Spyder não tinha contatos ou agendas 
compartilhados e precisava de um sistema 
centralizado para que os funcionários 
colaborassem. A Spyder trabalha comdesigners 
e fabricantes do mundo inteiro. O time principal 
está sempre viajando para lugares remotos e a 
falha de equipamentos é sempre possível. 

"Temos um excelente serviço que está 
constantemente sendo aperfeiçoado. O que o 
Google nos deu foi bastante funcionalidade a 
um preço baixo e previsível."

Os documentos e as planilhas baseadas na web 
permitem que as equipes colaborem de qualquer 
lugar. O bate-papo por vídeo aperfeiçoou a 
comunicação com os fabricantes na Ásia e 
diariamente com as agências de publicidade no 
local. A plataforma web podia ser usada de qualquer 
dispositivo com pouca ajuda da TI.



Substituir hardware antigo, melhorar a portabilidade e colaboração

Logotipo

"Meu custo para 
implementar um usuário 

diminuirá, o usuário 
receberá um dispositivo 

mais portátil e terá acesso a 
recursos comerciais novos 
que anteriormente tinham 

custo proibitivo, como bate-
papo por voz e vídeo."

– Dan Moore, CIO, 

Desafio

Capacidade

Valor

A Quality Distribution tem aproximadamente 1.000 
funcionários administrativos e 2.500 
motoristas. Eles confiavam em dispendiosas 
soluções da Microsoft. O hardware estava 
ficando velho. O orçamento estava apertado.

"Prevemos uma economia de US$ 250.000 por 
ano em licenças de software, além de evitar o 
custo futuro em hardware para a central de 
dados."

O Google Apps apresentou um modelo de custos 
simples e uma ampla gama de aplicativos. O 
Google tem enorme experiência em montar 
aplicativos na nuvem. O sistema baseado em 
nuvem significou a possibilidade de substituição 
dos computadores por notebooks. O Google Apps 
incluía recursos colaborativos que de outra forma 
teriam o custo proibitivo.



Histórias de sucesso do Google Apps

Gerais



Aumentar a consistência e executar reduções de custos

"Minha estimativa é que o 
Google Apps aumentou a 
produtividade de nossos 

usuários que trabalham em 
contato direto com o público 

em cerca de 10%... Esse 
caro processo que envolvia 

uma imensa papelada 
desapareceu!"

– Michael Rodger,
Diretor de Inovação digital,
Delta Hotels and Resorts

Desafio

Capacidade

Valor

A equipe financeira precisava enviar planilhas 
orçamentárias que resultavam em problemas de 
versão e atrasos. O material com a marca padrão 
da empresa era impresso e encaminhado a cada 
trimestre para cada hotel. Os funcionários estavam 
limitados ao uso de dispositivos Blackberry. A 
Delta achava difícil compartilhar informações entre 
os locais. Apenas um pequeno percentual dos 
funcionários tinha acesso ao e-mail.

"No lugar de enviar várias planilhas Excel [os 
funcionários compartilham usando o Google Docs]...
Nós economizamos oito semanas de processo 
orçamentário, o que se traduz em uma economia de 
tempo de 30%."

O Google Apps centralizou o gerenciamento de 
conteúdo e permitiuatualizações em tempo real. Os 
Sites permitiram a colaboração entre vários locais, 
resultando em melhores práticas compartilhadas, o que 
aumentou a consistência e reduziu custos por toda a 
organização. O acesso amplo ao e-mail em qualquer 
dispositivo aumentou a fidelidade e reduziu a rotatividade 
dos funcionários.



Melhorar o serviço ao cliente e a comunicação interna

Logotipo

"De modo geral, nossa 
eficiência melhorou 

significativamente a um 
preço baixo e previsível. O 

fator mais significativo, 
entretanto, é que agora é 

mais fácil oferecer serviços 
excepcionais ao hóspede."

– Eric Brunett, Diretor de TI, 
Trump SOHO New York

Desafio

Capacidade

Valor

O Trump Hotels Group funcionava com o 
Exchange. O crescimento era impedido pelos 
custos de instalar um servidor em cada uma das 
propriedades, licenciamento, gerenciamento de 
substituição de peças, armazenamento de dados 
e backup. As solicitações de hóspedes chegam 
durante o dia inteiro e com frequência exigem 
atenção imediata. Eles não podiam ter atrasos na 
comunicação ou períodos de interrupção.

"[O Google Apps] reduziu a complexidade da TI. 
Temos apenas duas pessoas administrando 
TIno SOHO."

O Google Docsera compatível com a colaboração 
na passagem de resumos, permitindo que todos os 
departamentos se comunicassem e melhorando o 
serviço aos hóspedes. O Google Apps reduziu a 
complexidade da TI e reduziu as chamadas de 
suporte,porque é simples de usar e pode ser 
escalonado facilmente, se necessário.



Junte equipes independentes em uma empresa coesa.

"A TI pode concentrar-se 
em outras funções críticas 

da empresa que geram 
lucro, o gerenciamento de 

criação e exibição de 
conteúdo e colocar a 

colaboração e a criação de 
conteúdo nas mãos de 

nossos usuários."

– Terry Geiger,
Diretor de TI corporativa,

McClatchy Company

Desafio

Capacidade

Valor

A McClatchy Company tem mais de 8.400 
funcionários com 30 jornais nos EUA. Cada um 
dos jornais opera independentemente com 
software e TI locais. Sistemas separados e não 
padronizados tornam a colaboração difícil. 
Gerenciar 8.500 pessoas e e-mails 
compartilhados tornou-se caro e 
inconveniente, e os jornais diminuíram os 
recursos.

"O Google tem uma estratégia de serviço melhor, 
mais colaborativa e uma estrutura de custos 
melhor... o Google Apps custará apenas 67% do 
que nós gastaríamos em tecnologia 
equivalente da Microsoft em 5 anos."

O Google Apps incorporou as ferramentas 
colaborativas incluindo agendas sincronizadas e 
documentos compartilhados. E-mail pode ser 
acessado de qualquer lugar. É fácil para os 
usuários e exigem pouca manutenção da TI. O 
Google Sites aperfeiçoará a distribuição entre 
vendas e seus clientes. O Google tem um bom 
registro de tempo de funcionamento e de suporte 
ágil.



Suporte à colaboração e comunicação após as aquisições

"Eu imagino que daqui a 
um ano estaremos nos 
perguntando como já 
vivemos sem Google 

Apps."

– Joe Fuller, CIO, 
Dominion Enterprises

Desafio

Capacidade

Valor

Com 800 funcionários na sede e 3.200 nas filiais, 
o compartilhamento de informações era 
importantíssimo. O crescimento através de 
aquisições resultou em mais de 200 domínios de 
e-mail hospedados em 24 lugares diferentes. A 
Dominion não tinha agendas compartilhadas 
nem livro de endereços corporativo. Era difícil 
acessar as informações remotamente e não 
havia suporte para o acesso móvel.

Uma equipe de marketing usou o Google Sites 
para fazer uma intranet onde eles compartilhavam 
atualizações e material de vendas. 
"Normalmente, isso levaria quatro meses para 
concluir, mas eles foram capazes de fazê-lo em 
quatro horas."

O Google Apps permitiu documentos e agendas 
compartilhados, bate-papo por vídeo e acesso ao 
e-mail de qualquer dispositivo, aumentando a 
colaboração entre departamentos e a eficiência. O 
Google Docs substituiu o envio de documentos em 
fase de produção por e-mail. O modelo de preço 
era simples e foi fácil inscrever novos usuários.



Permitir aos funcionários o acesso à informação, dentro e fora 
do escritório.

"De uma perspectiva de 
TI, não temos mais que 

nos preocupar com 
janelas de manutenção 
ou gerenciamento de 

infraestrutura. O Google 
Apps faz torna o nosso 
trabalho mais simples."

– Scot Adams, 
VP Sênior e CIO, 
Cadillac Fairview

Desafio

Capacidade

Valor

600 dos 1.800 funcionários da Cadillac 
Fairview não trabalham em escritórios e tem 
funções que não são atreladas a mesas. O 
cliente de webmail do Lotus Notes era lento e 
pesado. O sistema como um todo era caro. Não 
haviacliente Mac.

"Custos de e-mail caíram de mais de US$ 190 
por usuário por ano para US$ 50... mas o 
contínuo valor do acesso à informação de 
qualquer lugar, totalmente independente do 
dispositivo é onde estamos vendo o maior ganho."

O Google Apps tornou mais fácil o acesso ao e-
mail, agendas e documentos de qualquer lugar a 
partir de qualquer dispositivo sem exigir uma 
configuração tradicional de escritório. O treinamento 
foi mínimo por que muitos dos funcionários já 
tinham usado o Gmail em casa. A rapidez de 
entrega e a facilidade de acesso tornou o trabalho 
deles muito mais fácil.



Libere o poder da colaboração e desbrave novos territórios

"Sem a nuvem, nós não 
conseguirmos entregar o 

que queremos fazer... 
[agora] não temos 

limites..."

– Ben White, diretor,
Ray White Group

Desafio

Capacidade

Valor

Com 1000 filiais de escritórios gerenciando sua 
própria infraestrutura de TI, a Ray White estava 
precisava desesperadamente de uma rede. 
Eles iniciaram a mudança para uma rede 
tradicional, mas após um ano de investimentos 
ainda não tinham um produto utilizável.

"A melhor parte é que estamos nos envolvendo 
com nossos agentes e isso éeficaz em termos de 
custo também. OROI é muito agressivoe nós 
víamos um retorno em apenas duas semanas."

O Google Apps permitiu um ambiente colaborativo, 
os estimulou acriar uma plataforma de serviço 
única à sua indústria. Usando a Google App 
Engine, eles desenvolveram ferramentas 
revolucionárias, garantindo ainda mais sua posição 
de liderança na indústria.



Implementar uma solução corporativa pronta sem fronteiras

"O maior benefício do 
Google Apps é a função 
integrada - a capacidade 

de colaborar 
continuamente com a 

empresa, nossa base de 
fornecedores, assim 

como nossos clientes."

– Jim Miller, 
EVP e Chefe de divisão, 

Sanmina

Desafio

Capacidade

Valor

A Sanmina faz o design, fabrica, distribui e 
entrega produtos eletrônicos a 18 países em 5 
continentes. O sistema de servidor no local 
era inflexível, caro e exigia recursos 
significativos de TI para manter. Eles estavam 
gastando muito tempo gerenciando e-mail.

"Temos visto algo que vai de US$ 1,5 a 2 milhões 
de dólares de economia por ano."

O Google Apps ofereceu uma solução integrada 
inter-plataforma. A manutenção de servidor 
remoto permitiu à Samina liberar recursos de TI 
para projetos colaborativos que agregaram valor à 
empresa. A colaboração em tempo real e a 
atualização imediata de recursos compartilhados 
aumentou a produtividade.



Consolidar recursos técnicos facilmente para escritórios 
internacionais

"Já se foram os dias de 
ter que fazer pedidos de 

servidores e comprar 
coisas e configurá-las. 

Você liga o cabo azul na 
parede e de repente 

todo o serviço está à sua 
disposição."

– Angus Howard, Enterprise 
Architect, Flight Centre

Desafio

Capacidade

Valor

A Flight Centre tem mais de 2.000 lojas em 11 
países, cada uma operando de forma semi-
autônoma. Os escritórios individuais eram 
responsáveis pela sua própria tecnologia. Era 
difícil manter escritórios diferentes.

"A funcionalidade é uma coisa, mas o custo 
também era muito atraente. Era cerca de 30% 
mais barato seguir esse caminho em particular."

O Google Apps ofereceu uma solução global, 
uniforme, permitindo que as entidades no exterior 
operassem independentemente, mas ao mesmo 
tempo integradas perfeitamente. A capacidade de 
armazenar e compartilhar arquivos grandes 
aperfeiçoou o fluxo de trabalho. A grande 
capacidade de armazenamento do Gmail eliminou 
a necessidade de excluir e-mails.


