
“Só não usa Google Apps quem não 

conhece, a solução é um passo a 

frente na gestão das empresas.”

Trata-se de um grupo familiar que surgiu em 1976 e conta 
com quatro empresas, comandadas por três sócios. Nosso 
principal mercado é o Sul do País, mas também temos um 
escritório em São Paulo. O foco principal é manutenção e 
instalação elétrica, mas também fazemos fiscalização 
e regularização para algumas empresas a fim de evitar 
perda de faturamento, trabalhamos com importação no 
setor de alimentos e estamos desenvolvendo um projeto 
para atender o mercado de habitação popular de baixo 
custo. Tínhamos problemas com nosso serviço de e-mails 
e resolvemos adotar a solução Google Apps após receber 
a indicação de um parceiro. Há funcionários que 
trabalham em campo no interior do Estado e portanto 
precisamos de um serviço eficiente. Com o Drive 
conseguimos manter todos os setores integrados 
compartilhando documentos como lista de ramais, 
informativo interno, planilhas de referência etc.

Por que escolher Google Apps?
•

•

Com um servidor físico, perdíamos tempo porque 
às vezes travava tudo e precisávamos reiniciar. 
Tínhamos problemas com envio e recepção de 
e-mails e alto volume de spam.

Servidor anterior
Microsoft Exchange.•

Benefícios do Google Apps
Não precisa instalar nada, basta inserir login 
e senha, é tudo integrado.
Conseguimos trabalhar com ele mesmo sem ser 
uma empresa especializada em TI.
O histórico de e-mails fica na nuvem, não ocupa espaço 
e ainda tem alta capacidade de armazenamento.

•

•

•
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Grupo Singel

Descrição: É uma empresa que atua na região Sul 
do Brasil na área de manutenção e instalação de 
energia elétrica.

País: Brasil
Setor: Engenharia
Tamanho: Pequenas e Médias Empresas
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