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Na GOintegro,  combinamos inovação tecnológica com expertise
em RH para oferecer uma plataforma com soluções e produtos que melhoram 
a experiência do colaborador e a cultura organizacional.

Mais de 100 pessoas em 8 países trabalham com paixão para desenvolver 
nossa tecnologia e prestar serviços a mais de 400 empresas na América 
Latina, Estados Unidos e Espanha, chegando a mais de 
1 milhão de colaboradores.

Nossa Cultura e Valores são fundamentais para enfrentar os desafios que se 
apresentam todos os dias e para cumprir o nosso ambicioso plano de 
crescimento.

Este Culture Book nos permite compartilhar de forma transparente os 
aspectos essenciais de como entendemos e vivemos nossa cultura, enquanto 
nossos próprios produtos e soluções representam pilares fundamentais na 
comunicação e integração de nossos colaboradores.

Que este manifesto nos permita continuar construindo juntos!

Germán Dyzenchauz
CEO & Co-founder

Gastón Lejtman
COO & Co-founder

Carta dosFounders



PROPÓSITO
MISSÃO
E VISÃO

Nosso Propósito
Melhorar a vida dos colaboradores.

Nossa Missão
Fortalecer as conexões humanas que valorizam 
a cultura organizacional, melhorando o 
bem-estar individual dos colaboradores.

Nossa Visão
Ser a plataforma global mais inovadora de 
Employee Engagement & Benefits, 
criando uma experiência digital única para 
os colaboradores.



Nossa
Experiência

1 milhão de pessoas
utilizam nossa plataforma

15 anos
inovando em tecnologias para RH

400 clientes
escolhem nossos produtos e soluções BRASIL

URUGUAI

ARGENTINA

CHILE

PERU

EQUADOR

COLÔMBIA

MEXICO

ESTADOS UNIDOS

PARAGUAI

CAM & CARIBE

ESPANHA

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS CLIENTES EM OUTROS PAÍSES



Somos apaixonados por tecnologia porque ela nos 
aproxima, nos conecta e nos permite construir histórias que 
melhoram a vida das pessoas. Somos movidos pelo desejo 
de fazer um mundo melhor por meio da vida e da 
experiência dos colaboradores em suas organizações.

Na GOintegro, acreditamos e sabemos que o mundo 
mudou, que as conexões entre todos evoluíram para um 
ambiente cada vez mais virtual e que, unindo forças, 
podemos melhorar a vida das pessoas.

Estamos motivados em aproximar as pessoas, valorizá-las 
e vê-las se desenvolver em todas as áreas de sua vida. 
Acreditamos que, com o espírito colaborativo, os laços entre 
pares, lideranças e equipes são fortalecidos.

Sabemos que por trás de cada projeto e de cada objetivo de 
uma organização, há sempre alguém esperando para se 
conectar, se comprometer e descobrir que seu propósito 
corresponde ao propósito de sua organização.

Por isso, a conexão e a comunicação oportuna, o 
reconhecimento e o acompanhamento das pessoas e seus 
familiares, tornam-se essenciais para que a organização 
seja sustentável.

Buscamos a simplicidade das coisas na complexidade da 
transformação que o mundo está vivenciando. Com este 
espírito, criamos um espaço que marca o caminho. 
Continuamos mudando o paradigma das relações humanas 
nas organizações, construindo laços e culturas mais fortes.

NOSSO MANIFESTO



Agimos 
com paixão

Valorizamos as 
conexões humanas

Trabalhamos
em equipe

Desafiamos
os limites

Inovamos 
continuamente

Estamos comprometidos
com o mundo

NOSSOS VALORES



Nossa equipe desenvolve cada atividade e iniciativa com paixão, buscando 
o sucesso de nossos clientes, dos nossos objetivos e da organização.

Agimos com paixão
#GOpassion

Focamos todas as nossas atividades com a convicção de conectar pessoas 
com pessoas, líderes com equipes e toda a rede das organizações, para 
consolidar relacionamentos que fortaleçam a confiança.

Valorizamos as conexões humanas
#GOpeople

Nossos Valores

Somos UMA equipe que interage, se ajuda e se importa com o compromisso de
acompanhar o aprimoramento profissional de todas as suas partes. Acreditamos na 
premissa “sozinho dá para ir mais rápido, mas acompanhados vamos mais longe”.

Trabalhamos em equipe
#GOteam



Estamos comprometidos com o mundo
#GOworld

Nós nos desafiamos além dos limites, focados em alcançar metas de alta 
exigência. Assumimos níveis de compromisso que superam as expectativas 
de um “trabalho”, dando um maior sentido e importância às nossas funções.

Desafiamos os limites
#GOchallenge

Nossos Valores

Inovamos constantemente em produtos e serviços que buscam 
acompanhar as estratégias da cultura organizacional de cada um de 
nossos clientes e, consequentemente, gerar valor para os seus negócios.

Inovamos continuamente
#GOinnovation

Temos o compromisso de melhorar nosso meio ambiente, nossa sociedade e nossos
países, participando ativamente de iniciativas, internas e externas, que promovam o
respeito ao nosso meio ambiente, à dignidade do ser humano e das espécies.



Rede Social Interna 
para dinamizar nossa comunicação.

Town Halls
para uma comunicação aberta e transparente.

Recognition
para fortalecer nossos valores e cultura.

Diversão
para desfrutar e trabalhar com um sorriso.

Benefícios Flexíveis 
para escolher os que melhor nos atendam.

COMO VIVEMOS NOSSA CULTURA
Tempo Flexível
para equilibrar vida e trabalho da melhor forma.

Founders Talks
para estar mais perto e aumentar o diálogo.

Capacitações
para impulsionar nosso desenvolvimento.

Vídeos Informativos 
para estar em dia com tudo o que acontece.

Conectados 
para colocar em prática nossa solidariedade.



Como vivemos nossa cultura

Rede Social Interna
Dinamiza nossa comunicação interna

Nossa plataforma GOin nos permite estar conectados 
em âmbito regional, em todos os países onde estão os 
nossos colaboradores, de forma dinâmica, aberta e 
transparente. Por meio de nossa rede social, nos 
mantemos atualizados com todas as novidades e, por 
sua vez, somos os primeiros a conhecer todos os 
lançamentos e atualizações de nossa plataforma.

Na web ou no celular, interagimos com nossos 
teammates na GOin!



Como vivemos nossa cultura

Town Halls
Promove a comunicação aberta e transparente

Os Town Halls são encontros virtuais que realizamos 
mensalmente, reunindo todos os colaboradores dos 
diferentes países, onde nos aproximamos como equipe, 
compartilhamos novidades do negócio, apresentamos 
resultados de iniciativas ou projetos de destaque e 
temos a oportunidade de nos conhecermos melhor.

Nos Town Halls, estreitamos laços e nos identificamos 
ainda mais com a nossa cultura interna!

 



Como vivemos nossa cultura

Recognition
Fortalece nossos valores
Por meio dos nossos programas, celebramos cada ação, 
cada gesto, cada evento que reforce os valores da 
GOintegro. Reconhecemos entre pares e também de 
gestores às suas equipes. Reconhecemos as novas 
contratações, o tempo de empresa... 1, 2, 5 e 10 anos 
juntos. Celebramos casamentos, o nascimento de um filho 
ou filha, formaturas e outras conquistas que marcam a vida 
dos nossos colaboradores.

Reconhecer faz parte do nosso DNA!



Como vivemos nossa cultura

Diversão
Criando momentos para um sorriso.
Por meio de ações de Happiness, criamos momentos 
que reforçam nossa cultura. Em cada país, os Happiness 
Officers realizam essas ações - presenciais ou virtuais - 
que aumentam o bem-estar, o otimismo, e o equilíbrio 
entre o trabalho e a vida pessoal, fazendo da GOintegro 
um lugar onde trabalhamos e nos divertimos.

Desfrutar juntos nos fortalece como equipe!



Como vivemos nossa cultura

Benefícios Flexíveis
Facilitam o trabalho em qualquer lugar.

Na GOintegro, temos um catálogo de benefícios 
flexíveis para apoiar a gestão das nossas funções sob o 
conceito “Work from anywhere”. Por isso, mensalmente, 
cada colaborador pode escolher os benefícios que 
deseja resgatar, de acordo com suas preferências ou 
necessidades. Existem diferentes opções no catálogo, 
como vales-presente, experiências e cursos online.

Cuidar das pessoas e considerar sua individualidade 
nos ajuda a proporcionar a melhor experiência de 
trabalho!



Como vivemos nossa cultura

Tempo Flexível
Tempo livre para usar com autonomia
e flexibilidade.
Manter o equilíbrio entre as demandas do trabalho e as 
questões pessoais é sempre um desafio, mas na 
GOintegro temos um programa que nos permite dedicar 
tempo a atividades importantes do nosso dia a dia, que 
não estão relacionadas ao trabalho. Por meio do Flex 
Time, cada colaborador recebe 20 GOpoints 
trimestralmente, que podem ser trocados por tempo 
livre em frações de 2 horas, ½ dia ou 1 dia inteiro.

Com o Flex Time, temos tempo livre para estar onde e 
quando precisamos estar!



Como vivemos nossa cultura

Founders Talks
Proximidade que inspira e fortalece
nosso propósito.

A GOintegro promove o diálogo, a transparência e a 
conexão. Por meio de convites abertos, cafés da 
manhã em grupo e encontros pessoais com os 
fundadores, compartilhamos os objetivos e 
resultados do negócio, promovemos a iniciativa, a 
ação, a mudança e nos alimentamos com suas 
experiências e espírito empreendedor.

As Founders Talks representam um intercâmbio
rico e genuíno com o qual todos somos
convidados a contribuir!



Como vivemos nossa cultura

Capacitações
Conhecimento compartilhado que nos 
prepara para ir mais longe.

Os diversos treinamentos realizados na GOintegro são 
uma excelente oportunidade para nos atualizarmos sobre 
novos processos, sobre o mercado, conhecermos mais 
sobre nossos produtos e descobrir as novidades que 
estão chegando em nossa plataforma.

Aprender e compartilhar conhecimentos é o que nos 
motiva a nos desafiar cada vez mais!



Como vivemos nossa cultura

Vídeos informativos
Nosso “jeito de ser” traduzido em 
formato audiovisual.
GOreports são vídeos produzidos por nós mesmos 
mensalmente, e mantêm toda a empresa atualizada sobre 
o que está acontecendo. Eles comunicam direta e 
abertamente todas as novidades dos diferentes países e 
do negócio. Nos divertimos acompanhando os minutos de 
fama dos nossos companheiros de equipe, e podemos 
conhecer diferentes iniciativas e projetos de uma forma 
mais divertida.

Nós nos mantemos atualizados e nos divertimos todos
os meses com os vídeos do GOreport!



Como vivemos nossa cultura

Conectados
Uma rede de apoio para cuidar de quem
se dedica a cuidar de nós.
Conectados é uma iniciativa solidária promovida pela 
Comunidade Latino-Americana de Tecnologia que visa 
conectar empresas e seus funcionários às 
organizações impulsionadoras, para apoiar a Cruz 
Vermelha Argentina e a rede de Bancos de Alimentos 
no México, Brasil e Argentina.

Fazemos a nossa parte e como equipe promovemos
a solidariedade!



CÓDIGO DE ÉTICA
Desde a sua criação, a GOintegro se alicerça em valores que promovem o 
intercâmbio comercial e a gestão interna, que privilegiam relações e respostas 
transparentes,  delimitadas por Leis e regulamentos que protegem todos os nossos 
públicos de interesse.

Os processos de crescimento, diversificação e abertura de operações, num mercado 
cada vez mais globalizado, conduzem a uma maior exposição, relacionamento e 
integração cultural, onde a unificação sob as mesmas diretrizes e práticas empresariais 
promoveu a incorporação de um Código de Ética que nos permite garantir o 
alinhamento do quê e como nos mantermos fiéis a valores inalienáveis, como o 
respeito à dignidade da pessoa humana, a transparência nas relações comerciais e a 
honestidade em todo tratamento humano.

Portanto, e com o objetivo de dar vida aos valores que nos regem como empresa, 
todos os membros da GOintegro, tanto na América como na Europa, têm o 
compromisso de atuar de forma consistente e alinhada ao nosso Código de Ética, 
garantindo que nossos pares, líderes, equipes de trabalho, parceiros e clientes, 
encontrem congruência, consistência e coerência entre as linhas expressas a seguir e 
as interações com cada um de nós.

Clique aqui e conheça o
Código de Ética da GOintegro

https://mktg.gointegro.com/hubfs/PDF/codigo%20de%20etica/GOintegro%20%5BCodigo%20de%20Etica%20-%20PT%5D.pdf
https://mktg.gointegro.com/hubfs/PDF/codigo%20de%20etica/GOintegro%20%5BCodigo%20de%20Etica%20-%20PT%5D.pdf


POLÍTICA
DE QUALIDADE
Desenvolvimento e manutenção da nossa plataforma única, com soluções 
de Engagement & Benefits para impulsionar a experiência dos 
colaboradores e a cultura organizacional dos nossos clientes, garantindo ser 
a empresa preferida por eles:

● Cumprir os requisitos acordados com clientes e partes interessadas 
relevantes.

● Melhorar continuamente os processos que integram o nosso 
Sistema de Gestão da Qualidade.

● Construir de forma sustentável um melhor ambiente de trabalho, 
garantindo que nossos colaboradores sejam motivados por desafios 
profissionais e sintam felicidade pelo que fazem.



Para fortalecer as conexões 
humanas e melhorar o bem-estar 

individual dos colaboradores.

8
países

100
colaboradores

1
cultura



Making Employees'
Lives Better


