
A everis Peru é uma consultora multinacional que oferece soluções de 
negócio, estratégia, desenvolvimento e manutenção de aplicações 
tecnológicas, além de outsourcing. A empresa opera no país desde 
2010 e tem mais de 1.500 colaboradores distribuídos em 5 escritórios 
em Lima e Trujillo.

Um dos grandes desafios da everis Peru é modernizar a comunicação interna para promover o 
conhecimento sobre suas ações e iniciativas orientadas a elevar a satisfação de seus colaboradores.

solution

Este caso conta a história de como a Everis, uma das melhores
consultoras do Peru, modernizou sua comunicação interna com
uma rede social corporativa

A Gerência de Recursos Humanos da Everis implementou 
uma rede social corporativa para incentivar a interação 
fluida entre colaboradores.

Esta ferramenta permite conectar os colaboradores 
através da publicação de conteúdos corporativos, imagens 
de seus eventos e atividades internas, capacitações e 
benefícios, entre outros.

Deste modo, os colaboradores podem deixar seus comentários e publicar ou compartilhar suas atividades. 
Desta maneira foi estabelecida uma comunicação bi-direcional para fortalecer o engajamento do colaborador.
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Conseguimos que 68% dos 1257 colaboradores da Everis participe na plataforma, e estejam  informados de 
todas as atividades e benefícios que a empresa oferece no país.

As plataformas permitiram os Recursos Humanos gerenciar um programa de cupons de tempo livre, com os 
quais os colaboradores podem pedir 1,5 dias livres a qualquer momento do ano.

COPA VIRTUAL EVERIS
Através da plataforma foram implementadas iniciativas de integração, 
como o bolão esportivo, onde os colaboradores registram os resultados 
dos jogos dos campeonatos regionais, como a Copa América, e 
ganham prêmios por seus acertos.

Mais de 400 empresas em toda América Latina
utilizam a GOintegro todos os dias para potencializar o impacto positivo de sua cultura 

Para mais informação escreva para contáctenos 
sales@gointegro.com

Os Resultados

A GOintegro oferece a solução perfeita para as necessidades da Everis para modernizar sua comunicação interna:

Por que a GOintegro?

Uma ampla gama e cobertura de

Benefícios Corporativos.

Alto nível de performance e tempo de resposta  

de sua plataforma.

Funcionalidades inovadoras para programas

de comunicação interna.

Centralização da gestão de

Recursos Humanos.

Funcionalidades de geração de relatórios

e estatísticas.

A plataforma da GOintegro nos permitiu colocar à disposição 
dos nossos colaboradores uma oferta de benefícios mais 
completa, com a qual consolidamos nossa oferta de valor ao 
colaborador em termos de work-life balance.
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