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Introdução: &#8203;Esta pesquisa surgiu para validar a mais promissora suite de
escritório virtual&#8203; gratuita, para dar suporte as instituições e entidades
assistenciais onde o INFOSOL atua.Os softwares foram analisados de acordo com a
necessidade da instituição, que tem computadores obsoletos. Foram realizados
levantamentos de suítes em cloud computing, pois essas suítes de escritórios não
limitam o usuário ao seu ambiente físico de trabalho e á necessidade de recursos
computacionais.Diante dessa diversidade&#8203; de suítes de escritórios,
&#8203;várias questões &#8203;são levantadas, &#8203;como:&#8203; &#8203;a
que exige menos processamento; desempenho em tempo de acesso; a interface mais
intuitiva entre outros parâmetros. Objetivo: &#8203;O objetivo desse trabalho é
produzir conhecimentos que ajudem 
&#8203;o projeto INFOSOL na escolha da suite de escritório em cloud computing.
Para tanto, essa pesquisa visa gerar e validar através de testes feitos em laboratórios
qual dos quesitos são realmente importantes &#8203;para as instituições&#8203;
beneficiadas.&#8203; Metodologia: &#8203;Foi realizada uma pesquisa bibliográfica
em sites especializados, para levantar as suítes de  escritório em cloud computing
existentes no mercado, após foi analisado quais as ferramentas para captação do tempo
gasto pelo processador na execução dessas suítes. Foram realizados testes &#8203;em
computadores com sistemas operacional Linux, por ser um sistema operacional
gratuito e utilizado em escolas publicas e instituições. Para os testes foi
utilizada&#8203; uma ferramenta para a captura do tempo de resposta do processador,
a mesma foi testada no sistema operacional Linux&#8203;. Foi gerada uma tabela
comparativa com todas as suítes de escritório. Resultados: Por tudo aqui exposto,
conclui-se que a suíte de escritório Google drive possui a maior taxa de velocidade de
upload / download e o melhor desempenho durante a transferência de arquivos.
Conclusão: Com suporte nos dados levantados, conclui-se que, quando for escolher
uma ferramenta para suíte de escritório, deve sempre saber a qual ambiente ela é
destinada e observar a que tenha melhor desempenho. Os dados dessa pesquisa
oferecem suporte para que seja feita uma escolha inteligente, para aplicações futuras.
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