TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO

TRT3 - Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região
A RW3 Tecnologia foi responsável pela implementação do
Workspace. Com treinamentos que englobaram todos os assuntos
necessários para a correta utilização das soluções Workspace, os
usuários melhoraram o processo de comunicação.

The challenge

About Tribunal Regional do Trabalho da 3
Regiao

Com um número de 4.508 servidores e colaboradores, o TRT3

Órgão da Justiça do Trabalho, pertencente ao

anteriormente dispunha de uma ferramenta de colaboração que

Poder Judiciário da República Federativa do

apresentava dificuldade de usabilidade pela maioria dos usuários.

Brasil, o qual exerce jurisdição em todo território

Havia pouco acesso às funcionalidades, o uso das funcionalidades

do Estado de Minas Gerais.

era pouco amigável e as videoconferências realizadas pela
ferramenta ocorriam poucas vezes, devido ao desconhecimento dos
usuários sobre tal recurso.

Industry: Law & Government
Primary project location: Brazil

The solution
A escolha do Workspace se mostrou a mais vantajosa em termo de
usabilidade, agilidade e segurança. O processo de migração
aconteceu de forma acelerada não havia tempo a perder. De
imediato, foram disponibilizadas 5.000 licenças trial do Workspace
para viabilizar o inicio da migração de dados, e a continuidade dos

About RJR COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA - EPP

serviços de comunicação e colaboração entre os usuários do tribunal.

A RW3 se especializou no atendimento para
empresas públicas, e acumula centenas de

The results

projetos realizados. É Google Cloud Premier

A mudança nas atividades beneficiou 4.508 servidores e

Partner.

colaboradores. As dificuldades de uso da ferramenta foram
superadas, através dos treinamentos e materiais disponibilizados à as
equipes. Reuniões de trabalho com o Google Meet e edição
colaborativa de documentos aumentaram a agilidade dos processos e
promoveram uma melhor comunicação. Esses recursos foram
extremamente fundamentais.

Products
Google Workspace

A implantação aconteceu de forma acelerada. De
imediato, foi realizada uma reunião técnica de
alinhamento e apresentado um plano de implantação.
Em poucos dias, todos os usuários estavam utilizando
o Workspace.
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