


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.



4. Liderança e Management



É hora de estar perto das pessoas 
Best Practice
No marco de um novo modelo social que a crise global 
está delineando, a liderança é uma fonte constante de 
energia para suas equipes, com o objetivo final de manter a 
confiança dos colaboradores em relação a decisões, esforços 
e compromissos em face da sustentabilidade dos negócios, o 
que se traduz em maior certeza para eles e suas famílias.

Portanto, cada contato do líder será decisivo para capitalizar 
os valores organizacionais, reforçando a confiança nas 
decisões estratégicas tomadas, comunicando de forma 
transparente a posição da organização, suas iniciativas e o 
que é que se espera de cada um dos membros da equipe.

Através da sua plataforma, você pode gerar instâncias 
de comunicação clara em tempo real, aproximando os 
líderes de suas equipes, mesmo quando estão fisicamente 
distantes.



Exemplo

1) Uso de vídeos gravados no celular, nos 
quais o líder compartilha o quanto aprecia 
a confiança que depositam nele e na 
organização, além de ressaltar a confiança 
que ele mesmo deposita em sua equipe.

2) Esclarecer e atualizar os colaboradores, 
dia a dia, a respeito dos objetivos 
esperados. Para isso, é possível criar 
espaços privados por equipe, para que cada 
líder possa se comunicar diretamente com 
os colaboradores pelos quais é responsável.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



Exemplo

3) Manter as equipes informadas sobre as 
ações e implicações geradas à medida que 
avançam as decisões da própria organização, 
dos órgãos públicos competentes e das 
entidades de saúde, a fim de garantir três 
níveis: conscientização a respeito da crise, 
nivelamento de informações para aumentar 
a certeza e o alinhamento dos objetivos 
individuais e da equipe.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



A importância do alinhamento 
entre os líderes

Best Practice
A contingência que vivenciamos exige que os líderes tenham 
ainda mais agilidade diante de cenários que estão mudando 
rapidamente. É decisivo que a liderança da sua organização 
esteja alinhada para poder comunicar as equipes com 
transparência, tranquilidade e coerência.

Portanto, ter uma instância para compartilhar conteúdo, 
apresentar ideias e interagir será de grande ajuda para que os 
líderes possam trabalhar em harmonia uns com os outros e 
responder às diferentes demandas apresentadas.

Crie um espaço privado em sua plataforma para que a 
liderança tenha confiança para compartilhar e interagir, 
preparando-se para responder às dúvidas de sua equipe, 
além de proporcionar um ambiente no qual eles também se 
sintam apoiados por seus colegas.



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

1) No espaço privado reservado aos líderes 
podem estar as diretrizes definidas pela 
organização para tratar de questões 
relacionadas à contingência, para o público 
interno e externo.

2) A equipe de RH, por exemplo, pode 
publicar as orientações que os líderes 
devem dar às equipes em relação ao 
trabalho remoto e como deve ser a rotina 
neste novo modelo. 

3) A área de Marketing pode publicar o 
posicionamento externo da organização e 
treinar líderes como porta-vozes em caso de 
solicitações da mídia.



Aproveite o tempo ao máximo: dê 
prioridade à capacitação
Best Practice
A plataforma de Employee Communications permite criar 
diferentes espaços, para diferentes públicos, com conteúdo 
direcionado às suas necessidades de treinamento e qualificação. 
Conteúdo programático, tutoriais em vídeo, materiais de suporte, 
divisão estruturada por temas, publicação de links úteis, entre 
outros recursos. Manter a equipe treinada e atualizada é vital 
para enfrentar novos desafios.

Prepare os líderes de sua organização para lidar com esta 
situação de crise, disponibilizando informações relevantes e em 
tempo real por meio de sua plataforma. Onde quer que estejam, 
eles podem se manter atualizados e saber como agir diante das 
mudanças que ocorrem todos os dias.



Exemplo

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

1) No espaço público reservado para: 
Treinamento, cursos e educação 
corporativa.



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/

