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CHECKLIST TÉCNICO  
 

Este arquivo é disponibilizado para empresa liberar todos os acessos para aplicação da pesquisa online.  
Para pesquisas personalizadas, um consultor encaminhará um check list de TI específico.  
 
IMPORTANTE: A área de TI da empresa deverá seguir os passos descritos no documento para garantir 
que os funcionários consigam responder a pesquisa.  

 
 

GREAT PLACE TO WORK® MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR 
 

 
PESQUISA ON-LINE  

 

1º Passo – Acesso à Internet. 
 
Todos os computadores que serão usados para responder a pesquisa devem ter acesso à 

Internet ou ter acesso liberado aos IP 201.76.59.99, website http://www.gptw.com.br.  
 

 
A tela de login é acessada através do link: http://www.gptw.com.br/questionario que, 

após o login é redirecionada para o link: http://surveybr.gptw.info 
 

 
Os endereços supracitados também devem estar liberados para acesso. 

 
 
 
2º Passo – Browser e cliente padrão de Internet 

  
O sistema está configurado para funcionar com o Browser Internet Explorer 8.0 (ou 

superior), com o Mozilla Firefox em resolução 800x600 (ou superior) ou Google Chrome. 
 

 
 
  
3º Passo – Permissões do Browser  

 
O browser deve estar configurado para aceitar arquivos (cookies, imagens, scripts, css, 

etc) de http://surveybr.gptw.info  
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4º Passo – Controle de Spam 
 
É muito importante que seja verificado a existência de bloqueio automático de SPAM no 

servidor. Caso este bloqueio exista, inclua os endereços 68.232.200.1 e 68.232.200.2 e os 
domínios gptwbrasil.com.br,  gptw.com.br, bounce.exacttarget.com e exacttarget.com como 

safe sender. 

 
A origem das mensagens (return-path) ocorrerá através do endereço 

cdsolicitante_cdcampanha_AAAAMMDD@exacttarget.com. O e-mail from será a conta 
conta@gptw.com.br ou conta@gptwbrasil.com.br. 

    
         Muitos servidores possuem restrição default que bloqueia o recebimento caso um 

mesmo sender envia mais de 100 e-mails em um intervalo curto de tempo.  

 
Verifique se esta regra existe no servidor, pois o envio das senhas será feito de 

uma única vez para todos os endereços de e-mail fornecidos. 
 
 
 
5º Passo – Intranet 
  

Se o acesso dos funcionários é feito através da Intranet da empresa, é preciso garantir que 
os domínios surveybr.gptw.info, gptw.com.br e gptwbrasil.com.br estejam liberados e permitam 
que cookies, imagens, scripts, css, e outros componentes sejam aceitos.  
 
 

 
 
Dúvidas e Informações adicionais: 

E-mail: melhores@gptw.com.br 

Telefone: (11) 3093-7777  
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