
Checklist Pré-lançamento
Guia para preparar um pré-lançamento bem-sucedido de GOsocial

Comunique os benefícios da sua nova intranet social e adapte suas mensagens às 

diferentes audiências, tais como Executivos, Líderes e Funcionários. Por exemplo: 

destaque o fato de que a GOintegro é mobile primeiro para os executivos e 

trabalhadores deskless.

Mande uma comunicação aos Executivos e Líderes para reforçar seu apoio e 

envolvê-los nas atividades de lançamento.

Certi�que-se de que as campanhas de participação estejam prontas na semana do 

lançamento de todos os times. 

Peça ao seu CEO que publique um vídeo de boas-vindas em um grupo da 

empresa e mande um e-mail anunciando o lançamento. 

ESTRATÉGIA DE
COMUNICAÇÃO

Obtenha os dados dos seus empregados e importe para a GOintegro a través do 

Dashboard da empresa. 

Faça uma lista válida dos domínios de correio eletrônico e das URL para obter uma 

experiência perfeita.

Se for possível, transforme a plataforma GOintegro na página principal dos 

navegadores de todos os seus colaboradores e adicione uma imagem e link da 

plataforma na sua intranet para facilitar o acesso. 

INTEGRAÇÃO
TÉCNICA

Crie grupos em base a suas listas de distribuição e adicione os cargos dos 

funcionários para re�etir a estrutura organizacional (localizações, departamentos, 

equipes, etc.). Isso vai permitir que sua empresa implemente uma comunicação 

direcionada. 

Dica: Cada colaborador deve ser adicionado em pelo menos 3 grupos antes de 

receber um convite a se unir. 

ESTRUTURA
DE GRUPOS
E TÍTULOS



Crie espaços em base a suas listas de distribuição e estrutura organizacional 

(localizações, departamentos, equipes, etc.).

Dica: Cada colaborador deve ser adicionado em pelo menos 3 espaços antes de 

receber um convite a se unir.  

Escolha administradores e proprietários para os Espaços (é recomendável ao 

menos dois administradores).

Adicione previamente seus colaboradores aos grupos apropriados, usando a 

planilha modelo CSV disponível no Admin Panel (mais informação no Centro de 

Ajuda).

Confeccione pelo menos 3 peças de conteúdo [texto, publicações ou galerias] em 

cada grupo para proporcionar uma guia do conteúdo e interações que deseja 

nesse espaço.

ESTRUCTURA DOS
ESPAÇOS

Dica: Para uma con�guração e resultados ótimos, diversi�que seus referentes, 

incluindo colaboradores de todas as áreas, níveis, etc.

Coloque 5% da sua força de trabalho para estabelecer as bases e dar formato à 

sua nova Intranet Social

Explore a plataforma com os Executivos préviamente e mostre os benefícios para 

alinhar a organização

Escolha um Embaixador do programa para um treinamento aos executivos um a 

um de pré-lançamento.  

Identi�que 5 casos de uso crítico de negócios ou áreas para promover a 

colaboração dentro da empresa e atribua aos referentes selecionados.

Con�rme que os referentes criem grupos signi�cativos e adicionem conteúdo 

orientado ao lançamento de toda a empresa. 

PROGRAMA 
EMBAIXADOR

PARTICIPAÇÃO
EXECUTIVA
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