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A MTI empodera colaboradores do Estado de Mato
Grosso e incentiva
A RW3 Tecnologia foi responsável pela implantação do GSuite na MTI
e pelo treinamento de seus usuários, com materiais de apresentação
e workshops presenciais que facilitaram o entendimento das
funcionalidades e a adoção da nova plataforma.

The challenge
Apesar da MTI prover serviços e soluções tecnológicas eficientes e

About MTI – Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação

integradoras, sua plataforma de comunicação deixava a desejar. Era
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preciso melhorar e padronizar a plataforma de e-mail do Governo, até

da Informação coordena a infraestrutura de TI do

então com recursos limitados, que demandava grande esforço de

Estado de Mato Grosso, Brasil com mais de

sustentação e espaço de armazenamento. A plataforma opensource

22500 usuários

deveria ser substituída por uma solução mais ágil, fácil e completa.

Industry: Law & Government

The solution

Primary project location: Brazil

A MTI fez avaliações de mercado e prova de conceito. O GSuite se
mostrou a melhor opção, com um abrangente portfólio que permitia
inovar mais rapidamente, escalar mais inteligentemente e manter a
segurança necessária.

The results
O GSuite beneficiou os 22.500 usuários, que utilizam cerca de 38 Tb
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de espaço de e-mail e 12 Tb de arquivos armazenados em nuvem.

A RW3 especializou-se no atendimento a

São cerca de 35.000 arquivos adicionados diariamente e storage

empresas públicas e acumula centenas de

deixou de ser preocupação na MTI. As demais ferramentas também

projetos realizados. É Google Cloud Premier

passaram a ser usadas. O Google Meet se tornou padrão para as

Partner.

reuniões. A empresa ganhou agilidade, engajamento e melhor
comunicação.

O processo de implantação foi trabalhoso devido ao
volume de pessoas envolvidas e pela adaptação delas
à nova plataforma, porém foi um processo bem
simples devido aos recursos que a ferramenta
disponibiliza. Os usuários começaram usando apenas
o e-mail, mas com o tempo passaram a entender a
plataforma e a usar os demais recursos
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