


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.



1. Comunicação com Colaboradores



Distantes? Talvez. 
Conectados? Sempre!
Best Practice
Talvez nem todos os seus colaboradores tenham acesso 
aos e-mails corporativos em casa, ou não tenham um 
notebook disponível, ou acessam apenas os e-mails, mas 
não a intranet.

Estes são apenas alguns exemplos de por que o acesso 
a um App de celular é essencial para dar continuidade à 
comunicação interna ao trabalhar remotamente.

Incentive o registro e o acesso à sua plataforma de 
comunicação interna e, acima de tudo, incentive o 
download do aplicativo.
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Exemplo

1) Envie um e-mail bonito visualmente, 
convidando os colaboradores a se 
registrar e baixar o App

2) Publique no feed 
convidando a baixar o App

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



Comunicação para todos,
em tempo real
Best Practice
Em tempos que o trabalho remoto não é mais um 
privilégio, mas sim uma necessidade, a comunicação 
é uma ferramenta essencial para manter todas as 
equipes informadas sobre as iniciativas e orientações da 
organização.

As soluções de Employee Communications da GOintegro 
permitem que os administradores criem espaços, públicos 
ou privados, temporários ou não, fazendo com que a 
comunicação alcance todos.

Centralize todas as informações relevantes para garantir 
que os funcionários estejam alinhados e calmos. Comitê 
de crise, instruções de higiene e prevenção de contágio, 
regras para o Home Office ... tudo integrado na mesma 
plataforma.



Exemplo

1) Espaço “Palavra do Médico”, 
com dicas e orientações de saúde 2) Espaço “Bem-estar e Saúde”, 

com informações relevantes 
sobre higiene e vida saudável

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



Enquanto mais informação, 
menos ansiedade
Best Practice
Em situações de crise, os colaboradores esperam ter 
clareza sobre como sua organização lidará com ela e 
como ela está estruturada diante de novos desafios que 
aparecem dia após dia.

Nesse cenário, é decisivo gerar espaços de comunicação 
que permitam receber mensagens claras e resolver as 
diferentes consultas das equipes, com transparência e 
objetividade. Não fazer isso pode aumentar o ruído, a 
incerteza e a ansiedade dentro da organização.

Use a plataforma da GOintegro para criar instâncias 
de comunicação que permitam aos colaboradores se 
atualizarem sobre o que a organização está fazendo e 
canalizar todas as suas dúvidas e consultas.



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

Espalhe iniciativas concretas 
para o bem-estar dos 
colaboradores no feed



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/

