
Melhores Práticas



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

ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO

INTEGRAÇÃO 
TÉCNICA

ESTRUTURA DE 
GRUPOS E TÍTULOS

ESTRUTURA 
DOS ESPAÇOS

PROGRAMA 
EMBAIXADOR

PARTICIPAÇÃO 
EXECUTIVA



Lançamento
Guia para preparar um lançamento com sucesso

ESTRATÉGIA DE 

COMUNICAÇÃO
CHAMPIONS



Pós-Lançamento 
Guia pós-lançamento para conseguir um impulso próprio de GOsocial

ENGAGEMENT

EXECUTIVO 
COMUNICAÇÃO



Envolvimento da Diretoria
O apoio do CEO, a diretoria e a alta gerência é fundamental e imprescindível para garantizar seu comprometimento e 
participação, e devem ser chamados para formar parte do projeto em todas as etapas:

Não se limite a apresentar seu programa 
Deve fazer parte das reuniões onde são 
tomadas as principais decisões!

Que seja a cara visível do projeto.
Subindo os primeiros conteúdos, 
participando do Muro Social desde o começo, 
subindo um vídeo de apresentação da 
plataforma na galeria de fotos e vídeos. 

Que empurre o projeto ao seu lado. Analisando em 
conjunto as métricas para de�nir os passos a 
seguir, rejeitando formar parte das listas de emails 
improdutivas e derivando essas mensagens para a 
rede social, interagindo ativamente com os 
colaboradores a partir das possibilidades que a 
plataforma da, comentando, curtindo, seguindo os 
usuários que adicionam valor. 

Planejamento
1

Seguimento
3

Lançamento
2



Equipe de Embaixadores
Os Embaixadores são as pessoas na organização que, independentemente do cargo ou hierarquia, promovem 
transversalmente o uso da plataforma, revelando suas potencialidades através de uma utilização adequada e intensiva. 

3 embaixadores 5 embaixadores 10 embaixadores

0-100   100-500 +500
Empregado  Empregados Empregados



Explique porque foram 
selecionados 

Compartilhe o cronograma de 
lançamento

Obtenha feedback através de um 
brainstorming ou outras técnicas de 
geração de ideias.  

Publicações

Conteúdos

Galería

Interações sociais (comentários, 
curtidas, etc)

Reunião de apresentação 
do projeto

Programa de Pré-Lançamento

Garanta que a maior parte das 
localizações, hierarquias e áreas 
funcionais estejam representadas.

“Completar” a plataforma antes 
do lançamento com:

Determine um programa de 
publicações periódicas logo do 
lançamento, balanceando 

Pré-lançamento: “Colonização” 
da plataforma  

Mix de per�l de Embaixadores



USUÁRIOS E ACESSOS

Registros e 
periodicidade de uso.

COMUNICAÇÕES DIGITAIS

Indices de abertura
de emails.

BENEFÍCIOS
Identi�cação dos

 descuentos
mais valorizados.

CONTEÚDOS

Interesse segundo métricas 
de navegação.

ACTIVIDAD SOCIAL
Impacto relacionado

en la utilización
de las herramientas
de interación social

disponibles.

Análisis de Estatísticas
A evolução dos níveis de adoção e tração da plataforma determina o nível do sucesso da mesma dentro da organização. 
Elaboramos um seguimento contínuo das métricas para orientar a estratégia e novas ações a desenvolver.



gointegro.com


