“Toda a comunicação da empresa
está concentrada no Google Apps.”

Isaac Pessoa de Freitas, gerente de TI,
Netuno Internacional

Netuno Internacional

Descrição: Empresa dedicada à distribuição e à exportação
de frutos do mar, localizada no Nordeste.

País: BR
Setor: Alimentos
Tamanho: 863

Tudo começou quando três irmãos resolveram abrir uma
peixaria em Recife, em 1989. Houve um crescimento
exponencial graças à exportação de frutos do mar. A
empresa investiu no cultivo de camarão, tilápia, lagosta, se
desenvolveu e, em 2010, recebeu investimento de capital
estrangeiro. Em setembro daquele ano, houve migração da
Netuno Alimentos para Netuno Internacional. Precisávamos
de uma solução que acompanhasse a evolução da
empresa. Houve um processo de revisão na infraestrutura,
e adotamos o Google Apps. Hoje, o Google concentra toda
a comunicação da empresa.

Por que escolher Google Apps?
• Tínhamos uma demanda de TI muito grande, a base de
dados se corrompia, sofríamos com a falta de espaço.
• Toda vez que um funcionário deixava a empresa, era uma
dor de cabeça, pois era necessário um esforço muito
grande para evitar a perda de dados.
• Participamos de um evento sobre comunicação
colaborativa e ﬁzemos uma avaliação técnica para conhecer
as opções do mercado.
•
Poderia listar dez pontos negativos de usar um servidor
ﬁxo.

Servidor anterior
• Microsoft.

Benefícios do Google Apps
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• A informação concentrada na nuvem acabou com esses
problemas.
• Os gestores conseguem se organizar melhor com a
Agenda. Só vejo coisas positivas desde que fizemos a
• migração.
Muitas coisas aconteceram em função da implantação do
Google Apps, como a redução de custos, por exemplo.

