
Como tirar proveito de



1.  Comunicação com os Colaboradores



Promova um círculo virtuoso de 
comunicação e reconhecimento
Best Practice
O caminho para passar por essa e outras crises da melhor 
forma possível é por meio da comunicação, reforçando os 
vínculos de confiança, dando mais voz aos colaboradores e 
priorizando sempre a transparência. 

O reconhecimento proporciona aos colaboradores uma 
mensagem pessoal e positiva dos novos comportamentos 
e atitudes que são valorizadas pela organização para que 
assim estejam alinhados e possam navegar por esses 
momentos turbulentos.

Implemente programas de reconhecimento para reforçar 
as novas condutas que se esperam dos colaboradores 
nessa nova realidade de trabalho home office, para que 
elas se estabeleçam como novos elementos da cultura 
organizacional.



Reconhecimento social para fortalecer os valores corporativos
Considere criar programas spot de reconhecimento social orientados a fortalecer os valores corporativos ou novas condutas 

desejadas durante a crise ou relevante durante o trabalho remoto.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

Competências como consciência emocional e 
autocontrole são importantes para trabalhar 
nesses momentos que requerem flexibilidade 
e resiliência. Crie um programa com essas 
novas condutas para que os líderes possam 
reconhecer os colaboradores que se destacam 
nesse sentido.  

Implemente um programa de 
reconhecimento às equipes formadas 
para a gestão da crise.

Impulsione também os reconhecimentos 
baseados nos valores corporativos, 
de maneira a fortalecer ainda mais a 
cultura organizacional e profundizar o 
compromisso dos colaboradores.

https://blog.gointegro.com/pt/reconhecimento-em-tempos-de-crise-e-trabalho-remoto-por-que-e-uma-prioridade-e-como-coloca-lo-em-pratica#valores


Converta para online o que antes se fazia offline 
Apesar da convivência diária no ambiente de trabalho não ser possível nesses momentos, considere criar programas de reconhecimento 

online para substituir aqueles que eram tradicionalmente entregues presencialmente. Confira algumas alternativas:

Defina motivos dentro da categoria de 
reconhecimento social: nascimentos, 
aniversários, graduação, e outros.

Cada líder publica no feed da rede social 
interna os reconhecimentos aos seus 
colaboradores.

Essa publicação estará visível para que 
as demais equipes possam parabenizar 
ao colega de trabalho e interagir com 
comentários e likes.

Crie um espaço onde seja possível expor 
aos líderes das equipes informações 
relevantes como aniversários, nascimentos, 
aniversário de tempo de casa, etc de cada 
equipe, facilitando o reconhecimento direto 
do líder.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



Um catálogo de prêmios ajustado a essa nova realidade
Em tempos de isolamento social, os serviços de delivery e aqueles que podem ser usufruídos online facilitam a vida de todas as pessoas. 

Implemente campanhas de comunicação que incentivem os colaboradores a compartilhar essas experiências com novos prêmios “in-home”. 

Modifique seu catálogo para agregar 
prêmios que possam ser utilizados de 
maneira não presencial: gift cards para 
compras em lojas online, produtos ou 
serviços com envio a domicilio, serviços 
diversos de streaming, etc (já estamos 
trabalhando em ampliar essa cobertura 
em nossos catálogos).

Convide os colaboradores 
reconhecidos a 
compartilhar no mural 
social fotos para mostrar 
como estão desfrutando os 
novos prêmios.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



Colocando as ideias em prática!
Nessa seção reunimos diferentes artigos do nosso Help Center, com o passo a passo para que você possa 

implementar na plataforma GOintegro todas as ideias e exemplos que te apresentamos. Mãos à obra!

Crie um reconhecimento na web 
Aprenda como criar um reconhecimento nos 
distintos programas através da plataforma web.

Crie um reconhecimento no App Mobile
Pelo App Mobile, é possível realizar reconhecimentos 
exclusivamente para programas entre pares e sem pontos.

Veja mais Veja mais

Veja mais
Veja mais

Crea un reconocimiento en tu app mobile
Desde la app mobile, es posible realizar 
reconocimientos únicamente para los programas 
entre pares y sin puntos. 

Employee Recognition no seu smartphone 
aixe o App no seu smartphone para reconhecer (e 
ser reconhecido) esteja onde estiver.

https://help.gointegro.com/pt/articles/3416061-criar-um-reconhecimento-na-web
https://help.gointegro.com/pt/articles/3416063-notificacoes-de-reconhecimento
https://help.gointegro.com/pt/articles/3416062-crie-um-reconhecimento-no-seu-aplicativo-movel
https://help.gointegro.com/pt/articles/3416060-gorecognition-no-seu-telefone-celular


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

gointegro.com

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

