
Como tirar proveito de



4.  Liderança e Gestão



The “R” factor: o reconhecimento 
como competência de uma 
liderança efetiva
Best Practice
Recursos Humanos pode acompanhar os líderes na 
incorporação de práticas que reforçam a cultura do 
reconhecimento, demonstrando que mais do que uma 
ferramenta, se trata de uma competência de liderança, que 
lhes permite compartilhar sua visão com os colaboradores e 
inspirá-los para que eles possam desenvolver plenamente seu 
potencial. O reconhecimento reforça atitudes e comportamentos 
positivos e impulsiona o compromisso das pessoas.

Apoie os líderes de sua organização na prática genuína 
e sistemática do reconhecimento. Frente a esse cenário 
de incerteza e ansiedade, é mais importante que nunca 
demonstrar aos colaboradores que seus esforços são 
valorizados e ajudam de maneira muito positiva a organização.



Potencialize os reconhecimentos a partir dos líderes
O reconhecimento que vem da liderança é uma estratégia potente para promover os novos comportamentos e as atitudes que são 

valorizadas nesses momentos de contingência. Considere implementar ações focadas em:

Reconhecer os colaboradores que 
estão trabalhando de maneira 
presencial, mantendo a operação em 
funcionamento.

Entregar reconhecimentos por condutas como a ajuda à comunidade, 
premiando iniciativas que surgem espontaneamente entre as equipes, 
como campanhas solidárias, doação de alimentos ou artigos de higiene, 
etc. Dar visibilidade a essas distintas ações diretamente na rede social 
corporativa. Se possível, convide os líderes a gravar vídeos curtos, para 
que a mensagem tenha ainda mais impacto.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



Os líderes também necessitam ser reconhecidos
Sabemos que os líderes têm um papel estratégico na comunicação interna e no alinhamento de todos na organização. São uma fonte 

confiável de informação para suas equipes, transmitindo mensagens corporativas, assegurando seu entendimento e canalizando 
também todos os feedbacks recebidos de seus colaboradores. 

Nesse sentido, recomendamos colocar em prática um programa de reconhecimento aos líderes que:

Fomentem entre suas equipes atitudes e 
comportamentos de autocuidado com a 
saúde, através de seu próprio exemplo.

Estabeleçam instâncias de diálogo com 
suas equipes, para que sigam conectadas e 
alinhadas, apesar do distanciamento social.

Contribuam com ideias e ofereçam recursos 
para que suas equipes possam seguir 
comprometidas e produtivas com os novos 
modelos de trabalho que foram adotados 
(home office, trabalho presencial part time ou 
full time, etc).

Estejam mais 
comprometidos a difundir 
informação corporativa.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



Utilize Employee Voice para reconhecer o trabalho dos gestores
Considere também criar programas para reconhecer os líderes de equipe que, ao utilizar Employee Voice, obtenham os melhores 

resultados. Reconheça publicamente aos líderes na rede social interna para potencializar sua liderança.
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Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!

Como você se sentre trabalhando hoje?

Responder em outro momentoSua resposta é anônima



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
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