


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.



2. Cuidados com os Colaboradores



Cuidado pessoal e saúde
Best Practice
Uma das coisas mais valorizadas em tempos de crise é 
a comunicação clara e em tempo real, a fim de gerenciar 
a incerteza dos colaboradores e evitar que isso afete 
aspectos como emoções, relacionamento com líderes, 
colegas, a produtividade e outros.

Mantenha todos os colaboradores da sua organização 
informados sobre as medidas mais recentes para os 
cuidados de saúde, criando um espaço para disseminar 
notícias relevantes ou medidas a serem tomadas em 
relação à crise.



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

1) Crie um espaço com informações 
sobre cuidados pessoais e saúde. As 
informações da OMS ou do Ministério da 
Saúde do seu país serão úteis e também 
serão atualizadas em tempo real

2) Defina um contato de RH para 
centralizar as confirmações de casos 
de Coronavírus em sua organização e, 
assim, ter rastreabilidade e solicitar às 
pessoas que realizem o teste



Conselhos sobre ergonomía 
e saúde em geral
Best Practice
Aqueles que trabalham em casa, estão fazendo para 
conter a disseminação do coronavírus e, assim, preservar 
sua saúde e a de toda a comunidade. Esse cuidado 
também deve ser estendido a outras situações, para que a 
experiência de trabalhar remotamente não gere impactos 
que possam afetar seu bem-estar.

Compartilhe orientações práticas com as equipes, para 
que possam adaptar parte de seu espaço doméstico ao 
trabalho, para que tenham boas condições ergonômicas e 
um ambiente que lhes permita se sentir à vontade, física 
e emocionalmente, para realizar suas atividades diárias.



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

1) Os líderes podem enviar vídeos 
curtos ou fotos, convidando as equipes 
a cuidar de sua saúde física e mental 

2) Se sua organização possui um serviço de 
ginástica, você pode pedir ao professor ou 
profissional responsável para gravar um vídeo 
com exemplos de exercícios

3) Em relação aos alimentos, recomendamos 
que você envie ideias para receitas práticas 
e saudáveis para o almoço e motive os 
colaboradores a comentar e enviar fotos do que 
estão comendo em casa



Exemplo

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

4) ambém incentiva os colaboradores a 
enviar fotos de seu espaço de trabalho



Reduzir o estresse e a incerteza 
dos colaboradores
Best Practice
A empatia deve ser o principal aspecto ao se comunicar e 
interagir com os colaboradores, especialmente em situações 
de contingência. Para isso, é muito importante gerenciar 
claramente a maneira de trabalhar no formato Home Office e 
saber como lidar com os medos, dúvidas e preocupações que 
certamente surgirão.

O departamento de Recursos Humanos também podem apoiar 
os líderes a aumentar a inteligência emocional e fornecer 
ferramentas para que eles saibam explicar às suas equipes 
como a situação atual afetou a organização.

Use sua plataforma de Employee Communications para 
aprimorar o fluxo de informações relevantes em sua 
organização. Dessa maneira, é possível minimizar incertezas 
e transformar a cultura do trabalho remoto em uma cultura de 
confiança e consideração.



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

1) Na plataforma, crie espaços de 
treinamento privados para líderes em 
inteligência emocional e habilidades 
sociais em tempos de crise

2) Compartilhe com eles, nesse 
espaço, conteúdos e recursos que 
possam ajudá-los a resolver o 
problema com suas equipes

3) Publique no espaço público um vídeo 
do principal líder da organização com uma 
mensagem que transmita tranquilidade e 
transparência aos colaboradores



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/

