
BEM-VINDOS!!!





Inovação constante… 3ª maior fabricante de 
servidores, para uso próprio...



Google confidential | Do not distribute

+100 Bilhões 
de consultas por mês no google.com



Disponibilidade de 99,9% do tempo… Mais de 40 milhões 
servidores no mundo e datacenters em navios...



Segurança em primeiro lugar



Fazer o Google parecer simples é um trabalho complexo





A Nuvem pelos Especialistas... 

http://youtube.com/v/ZK_4UQ6VT6o
http://youtube.com/v/ZK_4UQ6VT6o


INVASÃO DE SITES DE GOVERNO
EXPRESSO NO PARANÁ...

Informações vendidas 
na Praça da Sé
R$ 300,00

Guru Software Livre
Windows, word, 
excel,etc. sempre 
possuíram back doors -
CISCO, etc.

Nuvem como Mudança cultural,
Semelhante a guardar dinheiro 
em Bancos...

Lei da Transparência X 
Decreto Nº 8.135/2013

SERPRO
AMBIENTE HÍBRIDO

Celular x Segurança





Ambiente corporativo  X  Ambiente doméstico



61% de crescimento dos dados empresariais por ano...

Teremos 56% de aumento do tráfego de internet a cada 
ano, 2015, 2016, 2017… 



Usuários buscam ferramentas de colaboração

DRIVE E DROPBOX
RELEVÂNCIA 90X SUPERIOR ÀS SOLUÇÕES DE MENSAGERIA…
Fonte: Google.com



POR ONDE COMEÇAR ...



Google For Work 

http://youtube.com/v/B7aj6WfdLIk
http://youtube.com/v/B7aj6WfdLIk


Comunicar

Gmail HangoutsAgenda Google+ Groups

Armazenar

Drive

Documentos

Colaborar Gerenciar

Planilhas Formulários Apresentações Sites Admin Console Vault



A Plataforma em 2007

CASO DA VIDEOCONFERÊNCIA...

Inovação constante, sem custo adicional

A evolução não para!



Trabalhe em dispositivos móveis



Notória especialização e Plataforma Unificada...



Um colaborador gasta em média 3,5 horas por

semana pesquisando por informac ̧ões internas

incorretas”

Representa quase 10% do tempo semanal

perdido

FONTE: IDC Brasil

Custos de uma busca ineficaz



Total Economic ImpactTM – Google Apps For Work

Apos três anos, Google Apps for 
Work gera um retorno de 
investimento (ROI) de 304%. 
Isso significa que o cliente terá um 
benefício liquido de mais de $3 para 
cada $1 de custo.



Os benefícios do Google Apps for Work

R$ 2803 R$ 1880 R$ 1120
benefício com colaboração benefício com mobilidade redução de custos 

com telefonia

R$ 175
redução de custos 
com TI

R$ 5978
média de economia por empregado

Google Apps for Work ajuda a quebrar barreiras e melhorar a colaboração em tempo real, o que ajuda 
na economia de tempo e dinheiro. Empresas que utilizam o Google Apps for Work apresentam:



Sempre conectado

40%“[Com o Google Hangouts] nós tivemos redução de 40% no custo com 
deslocamento e viagens”

Trabalhe com conjunto, economize tempo

Colaboração em tempo real e acesso instantâneo 
implicou melhoria da colaboração entre os empregados e 
ajudou a economizar 2 horas por semana. Isso 
representa 13 dias completos de trabalho por ano.



Não fique limitado pela infraestrutura...

Armazenamento ilimitado;

Até 5 TB por arquivo;

Disponibilidade de 99,98%.



É O FIM DA COTA PARA 
ARMAZENAMENTO DE DADOS.. PARA 

SEMPRE!



Integrando o Governo,
Aproximando o cidadão...



10 Milhões

5 HOSPITAIS

SISTEMAS QUE ATENDEM AMPLAMENTE A POPULAÇÃO, NATIVOS NA PLATAFORMA
DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE APLICATIVOS A BAIXO CUSTO E DE GRANDE IMPACTO AO 
CIDADÃO.

Sistema Complexo, 
atende 5 hospitais... 

CASO 
BUTANTÃ…

Ambiente 
Híbrido…

Onde mais trazemos resultados



Relatório da CIA - Heródoto Barbeiro

O Brasil será uma 

mega potência em 2020!

Tecnologia em tempo real...



Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro



GAM - Intranet Corporativa



GAM - Informação em Tempo Real ...



FORMS PMERJ 
SAÚDE, inclusão de foto 
- 450 mil reais/ano de 
economia sobre o 
sistema tradicional

GAM - Formuários para Coleta de Dados ...



GAM - Planilhas Preenchidas Automaticamente, tempo 
real



GAM - Visualização dos dados em gráficos e Não em 
Planilhas



Mudanças perceptíveis em painéis de gestão da 
informação...



Permite uma tomada de decisão…
Mudança na escala de pilotos



Solução:
Drive for Work
Busca com OCR...

Solução: 
Servidores
Aplicação de OCR
Storage

Economia de mais de 20x...

OCR
Mecanismo 
de Busca

PMERJ - Busca em Boletins de Ordem



TECNOLOGIA DE MAPAS GOOGLE



Informação em tempo real...



GESTÃO DAS ATIVIDADES...



Ferramentas de BI e Análise de dados. Um painel de controle gráfico é criado automaticamente, 
possibilitando analisar os dados de todas as ocorrências...

Gráfico das Ocorrências em tempo Real...



TEAM FINDER NA COPA DO MUNDO DE 2014...
(CAMINHÃO DA INTELIGÊNCIA DA PMERJ)







Estado do Mato Grosso



ORÇAMENTO DE MERCADO: 13 MILHÕES DE REAIS…

PREÇO GOOGLE:  20X MENOS… 
(2 TÉCNICOS, ENTREGA RÁPIDA E TECNOLOGIA SUPERIOR)

O cidadão acessa os serviço do Governo de forma
centralizada e por mobile...
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PCATOOL - SES (Ministério  da Saúde)

Um formulário online que realiza a pesquisa de Atenção 

Primária de Saúde, recomendada pelo ministério da saúde 

atravez do instrumento PCATOOL.

Ferramentas utilizadas:

● Google Forms

● Google Sheets

● Google Apps Scripts



Formulário de Abordagem - PM

Um registro de abordagem usado pelos policiais em 

smartphones para gerar dados que serão usados pela 

inteligência da polícia para prever crimes .

Ferramentas utilizadas:

● Google Drive

● Google Sheets

● Google Apps Scripts



Pesquisa de perfil - SESP

Um levantamento de perfil feito pelo  RH da 

SESP para saber qual o perfil do seus 

colaboradores gerando indicadores para ações.

Ferramentas utilizadas:

● Google Spreadsheet

● Google Apps Scripts

Valor Economizado: 

R$ 400.000,00  
(Custo de uma aplicação que havia sido cotada)



Devido uma necessidade de busca em documentos do governo foi usado a 

plataforma para proporcionar  uma rápida busca e precisa direto no pdf 

sem custo de servidores.

Ferramentas utilizadas:

● Google Drive ( armazenagem + OCR)

● Google Apps Scripts

Busca de diário oficial - SEFAZ



Controle de produção - EMPAER (Versão 1.0)

Foi gerada uma planilha colaborativa gerando agilidade na 
tramitação de informações entre várias unidades.

Ferramentas utilizadas:

● Google Spreadsheet



Controle de produção - EMPAER (Versão 2.0)

Através de um sistema robusto e de fácil uso, todas as atividades 
realizadas pelos técinos são reunidas gerando indicadores que 
mostra em tempo real  todas as operações da EMPAER-MT



Controle de consultas - CEOPE

As consultas eram gerenciadas por planilhas assim foi 

integrado a agenda como forma de controle dinâmica e 

sistemática.

Ferramentas utilizadas:

● Google Calendar



Monitoramento do PTA - SEPLAN

De forma integrada a plataforma o monitoramento do Plano de 

trabalho anual (PTA) é feito de forma colaborativa e em tempo real 

gerando indicadores para tomada de decisão dos gestores.

Ferramentas utilizadas:

● Google Spreadsheet

● Google Apps Scripts



Busca em livros - Secretaria de Cultura

Armazenamento, gerenciamento e busca em livros digitalizados 

através de OCR, disponibilizando para a população de uma forma 

simples e intuitíva.

Ferramentas utilizadas:

● Google Apps Scripts

● Google Spreadsheet (relatórios)

● Google Busca 

● Google Drive ( armazenagem + OCR)



Integração com o SAC - CEPROMAT

A plataforma foi integrada ao sistema de SAC que de uma forma 

inteligente gerencia todos os usuários da Google  e sincroniza as 

alterações automaticamente.

Ferramentas utilizadas:

● Google Apps Scripts

● Google Spreadsheet (relatórios)



em 6 meses aumento de:

2246% número de Formulários
205% número de Apresentações
131% número de Planilhas
176% número de Documentos
184% número de arquivos

Efeito Viral



Podemos ir muito Além ...

Sistemas de Media 
Complexidade

Sistemas de Baixa 
Complexidade

10 %

60 %

Sistemas de Alta 
Complexidade

30 %

Fábrica de Aplicativos e 
sistemas complexos…



Um contraponto é que os dados críticos ou sigilosos teriam pouca representatividade

face ao total do que pode ser migrado para a nuvem, e que se faz necessária análise

mais profunda sobre a classificação da informação antes de se excluir a

possibilidade de contratar serviços na nuvem.

258. Muito se polemiza acerca dos riscos de adoção de computação em nuvem

pela administração pública, principalmente no tocante à segurança da informação.

Porém, já é realidade a adoção extraoficial de serviços na nuvem pelos seus

funcionários, muitas vezes sem o conhecimento da área de TI e sem controles

adequados, devido à facilidade de acesso à internet e ampla difusão de uma grande

variedade de serviços na nuvem.

Tribunal de Contas da União (TC 025.994/2014-0)



202. Dada esta realidade, a nuvem apresenta um potencial de ganho em diversos

requisitos, especialmente em disponibilidade e segurança, devido à existência de estruturas

de contingência no provedor, e de que este tem mais condições de alcançar padrões

internacionais de segurança que uma instituição pequena e com limitações orçamentárias

significativas.

255. Diante da situação atual da oferta de serviços de computação em nuvem por

estas empresas, a interpretação mais restritiva do Decreto 8.135/2013 – de que a

APF deveria contratar, exclusivamente, as empresas públicas de TI para serviços de

computação em nuvem – pode levar, pelo menos a médio ou curto prazo, ao não

aproveitamento de oportunidades geradas por essa nova tecnologia, como entrega

mais rápida de soluções de governo eletrônico para a população, redução de custos e

realocação de recursos humanos hoje bloqueados na sustentação de sistemas e de

infraestrutura de TI para inovação e desenvolvimento de novos serviços.

Tribunal de Contas da União (TC 025.994/2014-0)



"Não consideramos adequado que os órgãos internalizem 

recursos de TI, pois, além dos custos

de investimento, ainda têm de alocar profissionais 

dedicados. Nossa orientação é que contratem de empresas 

especializadas tudo o que não for relativo à segurança 

nacional. 

O próprio órgão sabe o que é sensível. Para o que não for, 

recomendamos que se contratem até nuvens públicas de 

provedores do mercado", defende Heckert."

Fonte: VALOR ECONÔMICO - 16/09/2015 05:00 - Por Carmen Nery

Cristiano Rocha Heckert
Secretário de Logística e Tecnologia da 

Informação 



Vídeo: Infoglobo http://youtu.be/8hnTROqFRQY

http://youtube.com/v/8hnTROqFRQY
http://youtube.com/v/8hnTROqFRQY
http://youtu.be/8hnTROqFRQY


Google Forms...



ESTAMOS PRONTOS, E VOCÊ?

OBRIGADO!!! 



Administração centralizada 

Ferramentas de 
transferência de dados

Logs detalhados sempre a 
mão

Relatórios avançados

Gerencie você mesmo sua 
White List e Black List

Pode ser integrado a Active Directory, LDAP e Logon único

Admin Console



Gerenciamento de dispositivos (MDM)
Mantenha os dados protegidos aplicando 
políticas de segurança para dispositivos 

Gerencie todos os Smartphone da organização

Localizar telefones perdidos 

Bloquear ou Limpar dados de dispositivos 
remotamente


