CASO DE

SUCESSO

A Vila Romana, é uma rede varejista brasileira com
mais de 30 lojas espalhadas pelo país, que utilizava
uma solução de e-mails On Premise com banco de
dados local e optou por migrar para a plataforma
Nuvem

do

benefícios para
otimizando

Google,
a

conseguindo

empresa,

reduzindo

grandes
custos,

processos e criando um ambiente de

inovação para os colaboradores.
A Somos Nuvem desenvolveu todo o projeto em
parceria com a equipe da Vila Romana e com o time
de especialistas Google e os resultados positivos são
visíveis ao longo deste caso de sucesso.
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Desafios encontrados
na Vila Romana

A Vila Romana, marca criada em 1953

Espaço de armazenamento
insuficiente

Falhas na segurança da
informação da empresa por
desatualização do sistema

para atender o mercado masculino,

Solução de mensageria
On Premise com banco de dados e
parque de máquinas defasados

nasceu com o objetivo de transformar a
vida dos homens, deixando-os mais bem
vestidos e confiantes, com facilidade e
versatilidade. Com mais de trinta lojas
próprias espalhadas pelo Brasil, um
e-commerce e vendas indiretas em

Plataformas de hardware e
software desatualizadas e versão
do licenciamento do servidor
de emails desatualizado

lojas multimarcas, a Vila Romana é uma
empresa de sucesso reconhecida no
varejo brasileiro.
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Alta demanda do suporte técnico,
gerando chamadas excessivas
para “apagar incêndios”

Recriar um novo ambiente de
hardware e reparar os danos
seria mais oneroso a médio
e longo prazo, do que migrar
definitivamente para a Nuvem.
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Solução
Ao analisar o cenário, a Somos Nuvem e o time
de TI da Vila Romana chegaram à conclusão que
recriar um novo ambiente de hardware e reparar
os danos seria mais oneroso a médio e longo prazo,
do que migrar definitivamente para a Nuvem. A
Somos Nuvem, empresa especializada em soluções
de tecnologia Google, após analisar o ambiente da
empresa e entender as necessidades da Vila Romana,
apresentou os diferenciais e benefícios da solução G
Suite, que vão além do correio eletrônico, com outras
soluções e serviços desenvolvidos com o objetivo de
aumentar a colaboração e a produtividade da equipe
e da empresa.
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A empresa precisava de uma solução
de tecnologia inovadora, para facilitar a
comunicação entre as equipes, integrar os
múltiplos canais de vendas (lojas físicas,
e-commerce e multimarcas) e as divisões
da empresa (fábrica e administrativo),
com o objetivo de agilizar os processos,
aumentar a produtividade, reduzir custos e
ainda garantir a segurança da informação.
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Pontos de melhoria
Com base nessa análise a opção de migração
da antiga plataforma de e-mail para o
Migração da antiga
plataforma de e-mail
para o Gmail com sistema

Gmail foi um processo transformador para
Armazenamento de
informações na Nuvem

integrado de mensageria

a Vila Romana, pois além de solucionar os
problemas de mensageria, trouxe novas
possibilidades para a empresa com a
plataforma completa do G Suite.
Uma janela para um novo mundo se abriu
quando o problema do hardware e e-mail

Implementação das

foram solucionados com a migração para

soluções GCP para

a Nuvem Google. Muito mais que e-mail, a

otimização do trabalho e
atividades das diversas
áreas da empresa

Atualização de
hardware e software

plataforma G Suite do Google trouxe mais
produtividade, colaboração e inovação para a
Vila Romana.
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Todo esse processo de transformação digital, com
a adoção da plataforma G Suite, exigiu também um
trabalho focado em gestão de mudança na empresa,
para criar maior engajamento e capacitação dos
colaboradores de todas as áreas, para se adaptarem
às novas tecnologias que seriam implementadas na
Vila Romana.
O objetivo principal da capacitação era incentivar os
colaboradores a criarem e conduzirem o dia a dia
de suas áreas, com mais agilidade e mais inovação.
Exigindo menos suporte da área de TI e deixando os
usuários produzindo com mais liberdade.
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Os recursos da plataforma G Suite estão sendo
utilizados por toda a empresa e estão trazendo grandes
benefícios para a Vila Romana. As pessoas se tornaram
mais produtivas, colaborativas e com um pensamento
muito mais voltado para a inovação.
A implementação do projeto aconteceu em três fases:
Fase1: Comunicação, com a implementação de
E-mails, Hangout, Agenda
Fase 2: Produtividade, com as soluções Docs,
Planilhas, Apresentação e Forms
Fase 3: Segurança da Informação

Vila Romana - Caso de Sucesso

O uso do Hangouts trouxe mais

A utilização do recurso de agendas

O uso integrado do Gmail com o Google

proximidade

equipes,

compartilhadas entre os colaboradores,

Drive solucionou o problema de espaço

quebrando as barreiras de distância.

os lembretes e tarefas foram essenciais

nas caixas de e-mail, e a duplicidade

Antigamente havia a necessidade de

para otimizar o trabalho da equipe e

de arquivos na rede. E ainda trouxe a

reuniões presenciais, e atualmente

melhorar a gestão das atividades.

possibilidade dos usuários acessarem

para

as

o Hangouts tem sido usado com

as informações de qualquer lugar,

frequência, trazendo mais agilidade

sempre que necessário.

nos processos de tomada de decisão
da empresa.
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Os colaboradores aprenderam a

As pesquisas de satisfação foram criadas

Foram criados sites que beneficiaram

compartilhar informações na Nuvem,

nos formulários do Google. Durante

diversas áreas de negócio, que geraram

e evitar a troca de e-mails com

as visitas às lojas, os supervisores

dinamismo em reuniões, unificação de

anexos, que pesam a rede. Com seus

conseguem medir a satisfação dos

apresentações, atas prontas ao final

dispositivos móveis, os colaboradores

colaboradores em tempo real.

das reuniões, e já compartilhadas com

conseguem trabalhar de qualquer

a equipe, históricos mensais, acesso de

lugar e com mais produtividade, o que

qualquer local e atualização de forma

não acontecia antes. Antigamente

colaborativa, com a redução hora

os usuários usam apenas 50% dos

homem.

recursos, e atualmente usam 50% a
mais das funcionalidades.
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LOGO COLLECT

Uma comunidade corporativa foi criada no Google + com
o objetivo de disseminar informação e conhecimento
para todos os colaboradores da Vila Romana, que estão
espalhados por todo o Brasil.
A comunicação corporativa, que atualmente é divulgada
via Google +, leva informações comerciais, informações
de produtos, treinamentos, ações de marketing, RH e
financeiro.
Os colaboradores deixam a comunidade ainda mais
colaborativa compartilhando informações das lojas, de
produtos e fotos de Visual Merchandising.
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Resultados
A implementação de uma plataforma integrada e na
Nuvem garantiu mais disponibilidade, aumento da
segurança da informação, mais colaboração e mais
produtividade para a empresa.
O número de chamados de suporte a problemas
diminuiu e aumentaram

as

solicitações

para

desenvolvimento de novas soluções pelo usuário
utilizando os recursos do G Suíte e do ERP.
O time de TI ganhou muito mais produtividade e atua
muito mais focado em buscar novidades e inovação
para a empresa e para todas as áreas de negócio.

Vila Romana - Caso de Sucesso

“Estamos cada vez mais
construindo um ambiente que
potencializa a inovação e que gera
aos colaboradores a satisfação
em conseguir transformar. As
ferramentas da Google promovem
o engajamento entre áreas e
acima de tudo uma mudança de
comportamento, promovendo uma
evolução no perfil profissional de
nossos colaboradores tanto em
relação a tecnologia como a postura.”
Regina Santangelo, Gerente de TI
da Vila Romana.
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Os processos de trabalho nas áreas de negócio da
empresa estão sendo impactados positivamente. A área
de Virtual Merchandising, por exemplo, fez uma revisão
completa do departamento usando as ferramentas
Google e com isso mudou a forma de trabalho da área.
As pessoas atualmente se sentem parte dos processos
da empresa e utilizam a tecnologia de forma completa.
É a tríade do sucesso: pessoas, processos e tecnologia.
A redução de custos com investimentos em hardware foi
considerável e a gestão do budget muito mais otimizada.
A Vila Romana atualmente investe em máquinas virtuais
conforme surgem demandas e ainda conta com a
possibilidade de subir e baixar máquinas de acordo
com a sazonalidade. A escalabilidade é muito benéfica
para a empresa.
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“Implementamos uma
ferramenta com um custo
c ompetitivo, com recursos
surpreendentes e que não
possui aquela burocracia
com diversos tipos e versões
de licenciamento.”
André Inocêncio, Administrador de
Redes das Vila Romana.
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“A Vila Romana inovou suas operações de TI.
A migração do seu Banco de Dados para
a nuvem trouxe uma série de benefícios
agregados a essa solução. Dentre elas posso
citar uma melhor gestão das informações,
menor custo, escalabilidade, espaços em
discos, backups, atualizações de licenças
e versões de Sistemas Operacionais e
Softwares. Além disso, uma maior facilidade
de acesso aos recursos tecnológicos,
permitindo que a equipe de TI esteja muito

Com o sucesso da implementação da

mais focada nos processos empresariais

plataforma G Suite, a Vila Romana passou

e não em recursos físicos locais.”

a utilizar o Google Cloud Plataform (GCP),

Denner Menezes - Coordenador de TI
da Vila Romana
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e atualmente já tem o seu Banco de
Dados e ERP sendo utilizados na nuvem.

Projetos Futuros
A parceria com a Somos Nuvem não
para por aqui, já definimos o Roadmap
de implementação de novas soluções
da plataforma Nuvem do Google, como
Data Studio e Big Query que é o projeto
mais desafiador para a área de tecnologia
da Vila Romana. O desejo é focar no
aumento da rentabilidade, receita e
valorização da marca Vila Romana
criando dashboards para todos os níveis
de negócios da empresa para atuação
preditiva.
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“Disponibilizar aos gestores
o controle das solicitações
realizadas para sua área de forma
instantânea, de qualquer lugar,
com visualização do tempo de
atendimento e maiores ofensores,
disseminou a metodologia de
atuação na causa raiz. ”
Douglas Alves , Analista de Suporte
da Vila Romana
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Hoje a Vila Romana já está pilotando a
base de dados de HELP DESK para ter
um gostinho do potencial da ferramenta.
A plataforma G Suite foi apenas o primeiro
passo para a transformação digital da
Vila Romana. Muita inovação ainda está
por vir.
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A SOMOS NUVEM
A Somos Nuvem iniciou as atividades no Brasil em 2014,
e faz parte do grupo Tigabytes, empresa Chilena com
mais de 10 anos de mercado e primeira parceira Google
na região. A empresa possui mais de 1.500 clientes e já
migrou mais de 350 mil usuários para a Nuvem do Google.
Com profissionais altamente qualificados, a Somos Nuvem
desenvolve projetos personalizados de acordo com as
demandas de cada cliente.
Cada cliente é um caso de sucesso!
Somos Inovação, Somos Colaboração, Somos
Produtividade, Somos Nuvem.

www.somosnuvem.com.br

