


ALL IN é uma iniciativa que busca acompanhar, orientar e ajudar 
a sua organização a navegar por diversas contingências da melhor 
maneira possível.

Acreditamos que, diante da complexa situação que estamos 
enfrentando, devemos estar mais conectados do que nunca e nos 
apoiando. Para isso, é essencial uma comunicação clara e em tempo 
real.

Por esse motivo, criamos um conteúdo especial para que você possa 
aproveitar ao máximo nossa plataforma e as soluções em Employee 
Communications, abordando tópicos de interesse, promovendo 
interações e colaboração e reforçando os valores organizacionais.

Esperamos que esses conteúdos sejam muito úteis e que possamos 
sair ainda mais fortalecidos dessa contingência, com todo o desejo de 
continuar trabalhando para melhorar a vida de nossos colaboradores.



3. Compromisso e Motivação 
dos Colaboradores



Que o distanciamento seja 
apenas físico. #SeguimosJuntos
Best Practice
Trabalhar remotamente não significa que os vínculos 
sociais e de camaradagem entre os colaboradores 
sejam rompidos. Sem dúvida, a dinâmica muda, mas é 
importante fortalecer o compromisso, para que todos 
sintam que continuam fazendo parte de um grupo 
próximo, no qual podem se apoiar.

O senso de pertencimento e as interações sociais com os 
colegas de trabalho são essenciais para realizar ações que 
permitam manter a motivação.

Promova iniciativas que fortaleçam os vínculos e laços 
sociais entre os colaboradores, que lhes permitam se 
expressar, rir e compartilhar experiências para fortalecer 
o sentimento de pertencimento e compromisso.



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

4) Convide aqueles que estão trabalhando em casa para 
mostrar imagens de seu animal de estimação, de sua 
família, venda de artigos, meme do dia, entre outros.

2) Motive os colaboradores 
a compartilharem dicas 
de filmes, séries, livros 
e artigos que não estão 
relacionados à crise, para 
que eles possam relaxar e 
se divertir.

3) A criação de hashtags para os dois 
grupos (home office e presencial) pode 
reforçar os valores corporativos e fazer 
com que os colaboradores se sintam 
orgulhosos do que estão fazendo, 
contribuindo da melhor maneira para a 
continuidade da organização.

1) Para aqueles que continuam 
trabalhando pessoalmente, 
você pode motivá-los a 
publicar fotos e contar como 
está sendo seu dia a dia.



Em tempos difíceis, uma dose 
extra de motivação
Best Practice
Provavelmente, de todos os colaboradores da sua 
organização, há uma parte que deve ir aos escritórios ou 
linhas de produção, enquanto os demais estão trabalhando 
remotamente.

É importante implementar iniciativas motivacionais, não 
apenas direcionando as comunicações para aqueles que 
ficam em casa, mas também para aqueles que continuam 
indo aos locais de trabalho habituais, para que se sintam 
acompanhados e cuidados pela organização.

Implemente ações em sua plataforma para motivar todas 
as equipes, independentemente do modelo de trabalho 
sob o qual elas estão operando no momento. Em tempos 
de crise, também é possível reforçar o propósito da 
organização e aumentar o sentimento de pertencimento.



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

1) Suba uma foto na plataforma dos 
colaboradores que vão trabalhar de forma 
presencial e os cuidados que eles têm tomado 
nesse sentido, para que toda a organização 
possa valorizá-los e reconhecê-los. 

2) Mensagem de 
conscientização de 
colaboradores que 
frequentam seus locais de 
trabalho para os outros 
colegas que estão em casa.

3) Promova 
uma hashtag 
para que toda 
a organização 
reconheça a 
importância do 
trabalho dessas 
pessoas. 



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

1) Mensaje de los líderes de 
la organización

2) Actividad solidaria para darle apoyo a 
los colaboradores que hacen home office.

3) Aumentar 
los beneficios 
para los 
colaboradores.



Quarentena e home office: 
adeus, tédio!
Best Practice
Muitos colaboradores estão se adaptando ao Home Office. 
Existem pessoas que podem ser muito mais adaptáveis à 
mudança do que outras, e isso tem a ver com situações muito 
particulares dessa contingência que estamos enfrentando. Isso 
ocorre porque ,em muitos países, há quarentena e isolamento 
social, com os quais toda a família se reúne em casa, o que exige 
certa habilidade do colaborador para equilibrar as demandas 
domésticas e profissionais.

O importante, do ponto de vista da organização, é dar ao 
colaborador o máximo de sugestões possíveis para que ele seja 
produtivo e se divirta trabalhando em casa.

Use a plataforma para criar espaços onde você pode 
compartilhar dicas diferentes, promover sinergias e empoderar 
os próprios colaboradores na geração de conteúdo muito 
valioso para os outros.



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

1) Compartilhe dicas de jogos, atividades 
ou aplicativos para entreter as crianças.

2) Crie uma hashtag como #IdeiasParaQuarentena na qual são 
publicadas recomendações de aplicativos de exercícios, Happy 
Hours, um espaço para jogos online e considere até mesmo 
realizar competições internas (e virtuais) na organização.

3) Motive os colaboradores a compartilhar 
informações sobre seus próprios hobbies 
e passatempos, com ideias sobre como 
desfrutar melhor o tempo em casa durante 
a quarentena.



Poste no feed 
Aprenda a criar uma postagem 
pela web ou diretamente do 
aplicativo de celular.

Crie uma postagem com fotos 
e vídeos
Descubra como fazer upload 
de uma postagem para o feed 
e como usar as ferramentas 
para conteúdo multimídia.

Cómo crear y utilizar 
hashtags
Aquí te contamos qué 
son los hashtags para que 
puedas crear los tuyos en tus 
publicaciones.

Veja mais

Veja mais Veja mais

Colocando ideias em prática!
En esta sección reunimos distintos artículos de nuestro Help Center, con el paso a paso para que puedas 

implementar en la plataforma de GOintegro todas las ideas y ejemplos que te presentamos. ¡Manos a la obra! 

https://help.gointegro.com/pt/articles/3416042-criando-uma-publicacao-direto-do-app
https://help.gointegro.com/pt/articles/3416053-criar-uma-galeria-fotos-e-videos
https://help.gointegro.com/pt/articles/3416054-hashtags


Registro autônomo 
Para entrar na plataforma pela primeira vez, é 
necessário realizar o processo de registro na 
web ou diretamente no seu celular.

Aprenda a criar um espaço na plataforma
Os espaços destinam-se a reunir um tipo de conteúdo 
como atividade social, artigos, galeria multimídia.

Veja mais
Veja mais

Veja mais

Veja mais

Veja mais

Veja mais

Você esqueceu sua senha
Ensinamos como escolher uma nova senha na 
web ou no App de celular.

Configure o espaço como desejar
Se você precisar editar as informações do seu 
espaço, as permissões ou o Look & Feel, poderá 
fazê-lo de uma maneira muito prática com o seu 
perfil de administrador.

Baixe o aplicativo 
O aplicativo Employee Communications 
permitirá que você acesse os recursos e o 
conteúdo da sua plataforma a partir do seu 
celular a qualquer momento ou lugar.

Crie espaços privados para informações confidenciais
As publicações feitas nos espaços privados só serão 
visíveis pelos membros do espaço.

https://help.gointegro.com/pt/articles/3416038-esqueceu-sua-senha
https://help.gointegro.com/pt/articles/3416047-criar-um-espaco
https://help.gointegro.com/es/articles/3416038-olvidaste-tu-contrasena
https://help.gointegro.com/pt/articles/3416055-configuracoes-de-um-espaco
https://help.gointegro.com/pt/articles/3416043-goconnect-no-seu-smarthpone
https://help.gointegro.com/pt/articles/3416047-criar-um-espaco


gointegro.com

Making Employees’
Lives Better
Uma plataforma com produtos e soluções digitais 
para Comunicação, Reconhecimento e Benefícios 
focados na experiência do colaborador.

https://www.gointegro.com/pt/inicio-pt/

