Empresa industrial catarinense mantém os benefícios de
economia e produtividade com a utilização da plataforma
Google Workspace durante a quarentena
Krona, indústria localizada em Joinville - SC do ramo da construção civil mantêm os
benefícios relacionados à redução de custos e a maior produtividade de seus
colaboradores na pandemia com a utilização do Google Cloud.
A empresa Movti Cloud Solutions implementou soluções que geraram e mantiveram
a economia e produtividade à empresa Krona Tubos e Conexões através do Google
Workspace durante a quarentena, desenvolvendo aplicações que impulsionaram a
redução de custos com equipamentos e o aumento da produtividade no setor de TI.

Com a solução recomendada pela Movti - especialista em transformação digital, a
Krona Tubos e Conexões manteve os seguintes resultados:
● Redução de 20% nos custos com equipamentos para processamento,
gerenciamento e armazenamento dos dados da empresa e licenciamento de
software.

● Aumento de 25% da produtividade dos colaboradores.

● Diminuição de 10% dos custos de deslocamento.

● Maior integração entre equipes, promovendo maior eficácia ao compartilhar
informações internas, mais agilidade e melhoria na tomada de decisões.

● A realização do treinamento de funcionários para o suporte aos colegas que
tenham dúvidas corriqueiras sobre a plataforma Google Workspace – Google
Guides.
Gilharde Wasneski, analista de infraestrutura da Krona disse, “entre os
diversos benefícios, destacamos também os seguintes resultados: melhora no clima
organizacional, engajamento e colaboração dos colaboradores que passaram a atuar
com uma ferramenta mais tecnológica, registramos o aumento da disponibilidade das

informações e a desoneração da infraestrutura de TI on-premise da empresa. Além
da facilidade proporcionada pela plataforma digital, novos colaboradores relatam que
não há dificuldade na adaptação uma vez que já utilizam ferramentas Google no
âmbito particular’.
Reconhecida pelo ranking do anuário Valor 1000, realizado pelo jornal Valor
Econômico, a Krona Tubos e Conexões foi classificada entre as mil maiores empresas
do Brasil, e sempre atenta a reestruturações e atualizações do cenário inovador
digitalizado, a direção da empresa decidiu nos últimos anos adotar a utilização da
plataforma em nuvens. E mesmo em um 2020 atípico para o setor industrial, a
implementação da Workspace foi fundamental para a permanência dos resultados da
empresa: como o aumento da produtividade de seus colaboradores integrando as
áreas internas e as aplicações de soluções que mantiveram a redução de custos no
orçamento da empresa.
“A Krona já vinha trabalhando forte com a plataforma em nuvens, mas com a
pandemia aprofundamos o desafio de compreender o impacto no mercado e em
nossos colaboradores. Com a colaboração de todos, conseguimos nos reinventar,
criamos e aprendemos a otimizar ainda mais os processos, inserindo em nossa rotina
novos modelos de trabalho, como home-office e home-production. A pandemia
causou a aceleração digital, tornando-se necessário a utilização total de tecnologia
para manter ou aumentar a produtividade no trabalho, diante dessa situação de
quarentena focamos na saúde das pessoas e de seus familiares e principalmente na
adequação correta ao home-office e o home-production, assim como no
desenvolvimento de atividades de capacitação para o mercado on-line e nas
ferramentas do Google que nos apoiaram muito nessa transformação. Apesar de
todos os desafios, os resultados têm sido excelentes”, ressaltou Gilharde Wasneski.
A Movti, empresa especializada em soluções em nuvem como Google Cloud
Platform e transformação digital corporativa com o Google Workspace possibilita
entre alguns de seus resultados um maior engajamento, a redução de custos e o
aumento da produtividade empresarial. Através dessas soluções a Movti visa ampliar
o aprimoramento nos processos tecnológicos instituídos nas empresas,
proporcionando a integração e o incentivo de um trabalho mais colaborativo, eficiente,
seguro e rentável, motivados pela utilização de aplicações e das plataformas digitais
em nuvem.
Através dessa parceria com a Movti, a Krona adotou nos últimos anos
ferramentas da Google Cloud para romper barreiras internas e impulsionar o
desenvolvimento da produtividade e colaboração entre seus funcionários, pois
objetivava a adoção de um novo formato de trabalho mais cooperativo, contando com
um amplo suporte da companhia na realização dos serviços e contatos próximos com
as equipes técnicas do Google.

Na Workspace foram observadas soluções extremamente adequadas nesse
atual momento difícil de 2020, pois na utilização da plataforma registrou-se uma
ampla melhoria na experiência de trabalho e em aplicações de produtividade, o
usuário conta também com a permissão do compartilhamento de documentos e a
comunicação facilitada com membros de outras organizações, operações online que
facilitam os modos operantes da empresa durante a quarentena.
Para Douglas Zanatta, Sócio Fundador e Diretor Comercial da Movti, a parceria
desde o início entre todas as partes foi fundamental. “A imersão que fizemos na Krona
foi muito marcante e essencial para todo o processo. Esse trabalho foi muito positivo,
não apenas pelo nosso lado, mas pela forma que todos da Krona estiveram dispostos
para a migração e adaptação ao ambiente da Google Cloud, isso fez toda a diferença
desde o processo inicial da implementação em meados de 2017 até a adaptação para
os dias atuais”, disse.
Desde a implementação, os mais de 1.500 colaboradores em três unidades da
empresa já estão habituados com as soluções que a tecnologia em nuvem
proporciona. Durante o processo migratório houve também o auxílio de uma intensa
e marcante campanha interna incentivada pela direção, objetivando o engajamento
dos colaboradores e a adoção das soluções em nuvem. Os resultados obtidos no
processo inicial de implementação do ambiente de reestruturação e adaptação da
plataforma tornou-se um fator primordial no auxílio de um 2020 totalmente
inesperado, simultaneamente intenso e desafiador durante a pandemia.
Outro benefício também direto foi a rápida adaptação e a integração com as
novas soluções apresentadas pelo Workspace. Além dos benefícios apontados,
foram criadas oportunidades para treinamentos internos, onde 40 funcionários de
diversos setores da companhia foram instruídos para compreender de forma mais
aprofundada as ferramentas da plataforma, tornando-se os Google Guides, guias
auxiliares que ajudam seus times com dúvidas no cotidiano e o uso da plataforma na
empresa. Assim, o que antes poderia ser um motivo para ocupar as equipes de
suporte técnico deslocando esforços que poderiam ser empregados em atividades
mais estratégicas, agora pode ser solucionado com uma ajuda de alguém que está
totalmente inserido no contexto do dia a dia.
“O sucesso do projeto passou por uma Gestão Estruturada, com metodologia
moderna e ágil focada em pessoas, processos e tecnologia. E com os colaboradores
preparados à utilização da plataforma, observamos poucas dificuldades na utilização
da Google Cloud em tempos de quarentena, facilitadas pelas ações de engajamento
e transferência de conhecimento que geraram e mantiveram ótimos e duradouros
resultados, fortalecendo a cultura digital da Krona Tubos e Conexões, permitindo
consolidar o processo estratégico de transformação”, afirmou Rômulo Simas, SócioFundador e Diretor de Inovação da Movti.

O retorno
“A retomada às atividades presenciais vem ocorrendo aos poucos e sem gerar
nenhum impacto ou transtorno para a organização. Na realidade, devido às
tecnologias utilizadas na Krona, a modalidade de trabalho remoto se mostrou muito
interessante e em alguns momentos muito produtiva, com isso o comitê de gestão
corporativo vem conversando sobre o assunto e estudando sobre a oficialização desta
modalidade de trabalho”, contou Wasneski.
Movti Cloud Solutions
Fundada em Santa Catarina, na grande Florianópolis há cinco anos, a Movti
surgiu em um mercado movido a constantes metamorfoses e adaptações
tecnológicas. Convivente desse cenário desafiador e com um propósito de
estabelecer a transformação digital no ambiente corporativo, a jovem e empenhada
empresa catarinense objetiva em suas soluções aprimorar processos, apresentar
inovações digitais e consequentemente fomentar a integração e o trabalho
colaborativo, além de soluções em nuvem como Infraestrutura(IaaS) e
plataforma(PaaS) como serviços, possibilitando um acompanhamento completo a
seus clientes. E de forma consolidada apresenta em sua proposta o desenvolvimento
de melhorias, a qualificação e a migração dos processos operacionais tradicionais
para os digitais, ampliando positivamente a relação do colaborador e a sua utilização
da tecnologia. Inspirada sob o fator da inovação tecnológica proporcionada pela
parceria Premier do Google Cloud e adicionada ao conceito instituído na empresa
“paixão pelo que fazemos”, a Movti tem em seu propósito proporcionar a
transformação digital na vida das pessoas.

