
Como tirar proveito de



2.  O Cuidados dos Colaboradores



Fomentando uma cultura 
preventiva para cuidar da saúde
Best Practice
Frear a propagação do novo coronavírus é um desafio que 
envolve os empregadores e trabalhadores. As organizações 
cumprem um papel fundamental para difundir informação 
relevante, orientar e propor ações que fomentem uma 
cultura preventiva. Por parte dos colaboradores, deve existir 
um compromisso com o autocuidado, de maneira que 
possam resguardar sua própria saúde e a de seus colegas.

Implemente programas spot para reconhecer a conduta 
dos colaboradores em prol da prevenção do COVID-19 e 
do cuidado pessoal (físico e mental), reforçando assim os 
comportamentos positivos que a organização espera de 
todos.



A rede social interna promovendo o autocuidado
Comunicação é a chave para impulsionar qualquer estratégia de reconhecimento

Utilize sua rede social interna para promover uma cultura preventiva e de autocuidado, reconhecendo as atitudes dos colaboradores nesse sentido.
A seguir, te deixamos o passo a passo de um programa de reconhecimento que você pode aplicar, além de algumas ideias concretas:

1. Crie
uma campanha ou 
concurso interno.

2. Promova
uma hashtag que caracterize 
essa iniciativa, por exemplo, 

#Eumecuido.

3. Motive
os colaboradores a subir fotos 
que demonstrem suas atitudes 

em prol de sua saúde física e/ou 
mental.

4. Reconheça
na rede social corporativa as mais 
originais ou as que recebam mais 

likes: se for possível, considere 
dar um prêmio simbólico a esses 

colaboradores.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



Reconheça condutas saudáveis e seguras
Utilize sua plataforma para criar programas spot orientados a reconhecer condutas “seguras” compartilhadas 

no mural social, como por exemplo:

Cuidados de higiene ao 
entrar e sair de casa.

Uso de luvas e/ou máscaras segundo 
as recomendações da OMS.

Cuidado de idosos ou 
pessoas mais vulneráveis.

Desinfecção ou descarte de embalagens que 
chegam do supermercado ou farmácia.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



Mente sã em corpo são: colocando a saúde em primeiro lugar
Para controlar o estresse e a ansiedade em um momento de crise como este, é importante também cuidar da saúde física e 

mental. Reconheça o comportamento positivo de seus colaboradores e compartilhe na rede social:

Prática de exercícios 
físicos em casa:  convide 
seus colaboradores a 
compartilhar com seus 
colegas suas conquistas 
em termos de calorias 
queimadas, quantidade de 
passos e perda de peso.

Recursos em geral como 
aplicativos, vídeos, livros 
para se distraírem e relaxar.

Atividades para controlar a ansiedade, 
como mindfulness, ioga, meditação, 
entre outras.

Clique aqui e veja como fazer com GOintegro!



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


Making Employees’
Lives Better
Uma plataforma com produtos e soluções digitais 
para Comunicação, Reconhecimento e Benefícios 
focados na experiência do colaborador.
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