Apresentando o Google Apps 10 perguntas que todo
gerente de TI deve fazer
TI é a arte do possível. O gerente de TI precisa julgar novos projetos não só por seus méritos, mas
também em comparação com outras iniciativas de negócios que concorrem pelo mesmo tempo e
orçamento.
Pensando nisso, apresentamos dez perguntas que todo gerente de TI deve fazer para criar um caso
de negócios para o Google Apps:
1. O Google Apps é adequado para mim?
O Google Apps for Business pode reduzir os custos, simpliﬁcar a estrutura de TI e mudar
completamente sua maneira de fazer negócios. Por ter base na nuvem, ele também gera uma
ruptura com o tradicional. Ele exige uma nova maneira de pensar sobre a interação do
departamento com o resto da empresa.
2. Ele se alinha à estratégia de TI e aos objetivos da empresa?
Muitas empresas buscam o Google Apps for Business para cortar custos, mas é impossível ignorar
os amplos benefícios que ele oferece aos negócios. Economizar sempre é bom, mas mostrar
benefícios mensuráveis é ainda melhor. Digamos que nunca conhecemos um CEO que não
quisesse mais por menos.
3. Quais são os requisitos da empresa para o projeto?
A maneira de trabalhar está mudando rapidamente. Isso signiﬁca que muitas empresas que
implementam o Google Apps for Business se concentram no trabalho em equipe, na mobilidade, na
terceirização e em novas formas de trabalhar. Esse tipo de abordagem coloca o departamento de TI
"bem no meio do caminho essencial para o sucesso dos negócios".
4. Temos o apoio da gerência sênior?
O envolvimento dos tomadores de decisões é essencial. Você vai mudar a maneira como eles
trabalham e precisa entender suas preocupações e possíveis motivos para não aprovar a transição.
É por isso que você deve mostrar a eles o que o Google Apps for Business pode fazer, do trabalho
colaborativo em documentos à comunicação por mensagens, voz e vídeo. Há vários recursos para
ajudar. Temos estudos de caso de quase todos os setores econômicos para ajudá-lo.

5. Já expliquei os benefícios em linguagem não técnica?
A implementação do Google Apps for Business afetará todos os empregados, portanto as
comunicações devem ser feitas em uma linguagem que todos possam entender. Os benefícios são
claros, então você pode (e deve) usar termos técnicos quando falar com equipes técnicas, mas é
melhor concentrar-se nos benefícios óbvios para falar com o resto da empresa. O site do
Google Apps for Business é uma boa fonte de informações não técnicas.
6. Temos os recursos e as habilidades para fazer a transição?
Por que não fazemos um “test drive” para saber? Um piloto do Google Apps pode ajudar sua
equipe a se familiarizar com o sistema: eles vão aprender rápido, mas o treinamento formal está
disponível, se necessário.
7. Se não, podemos procurar assistência de terceiros?
Nossos revendedores de Google Apps podem ajudá-lo a entrar no ritmo de maneira rápida e
eﬁciente.
8. Posso quantiﬁcar os benefícios em termos ﬁnanceiros?
No ﬁm das contas, o dinheiro é mais importante. Os negócios funcionam assim. Então, criamos
esta calculadora on-line para ajudá-lo a determinar o quanto pode economizar com a migração do
Exchange Server 2007 para o Google Apps.
9. Essa migração é a única economia possível?
Com certeza, não. E a intranet? Você economizaria passando para o Google Sites? O Google Drive
reduziria suas despesas com compartilhamento de arquivos? Nossos recursos integrados de
videoconferência ajudariam a diminuir os gastos com viagens de negócios? Quanto você
economizaria aposentando softwares antigos e usando o poder de trabalho em equipe do
Google Docs?
10. Como posso conquistar a conﬁança dos usuários ﬁnais durante a transição?
Envolva-os no processo o quanto antes. Usuários e grupos de teste podem ajudar a detectar
possíveis problemas antes que eles aconteçam. Além disso, eles podem criar uma comunidade de
suporte informal para quando o produto for implementado no resto da empresa. Acima de tudo, o
comprometimento precoce ajudará você a implementar os benefícios do Google Apps for Business
de forma rápida e eﬁciente para um número maior de usuários. E gerenciar um departamento de
TI incrível não é isso?
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