
O boom das soluções em bem-estar 
digital ainda vai continuar

Todos nós já ouvimos falar de várias tendências de bem-estar dos 
colaboradores para 2022, como uma maior ênfase na saúde mental e 
maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Mas há duas tendências 
mais amplas a serem observadas. Apesar do crescente uso de aplicativos e 
programas digitais, nossos dados mostram que o melhor caminho para o 
sucesso é uma solução de bem-estar corporativo que forneça uma 
combinação acessível e significativa de programas digitais e presenciais.

A pandemia acelerou o uso de aplicativos online e programas de bem-estar em 2020 e 
2021. Essa tendência não mostra sinais de desaceleração, mesmo com os colaboradores já 
voltando aos treinos presenciais em 2022.

Uma combinação de uso digital e presencial 
proporcionará maiores retornos

As empresas que oferecem uma combinação significativa de opções de bem-estar digital e 
presencial terão maior probabilidade de ver um uso maior e mais consistente.

Aumento no uso do Gympass Digital, 2020 vs. 2021

Os usuários envolvidos em uma combinação de opções de 
bem-estar digital e presencial (usuários híbridos) usam 
programas de bem-estar com mais frequência1

O uso híbrido de programas de bem-estar está crescendo

Os usuários híbridos permanecem com programas de 
bem-estar por mais tempo

1. Dados de usuários proprietários do Gympass, com base em médias mensais, ano após ano, comparando 
outubro de 2020 a outubro de 2021: check-ins entre usuários que combinaram programas digitais e 
presenciais em comparação com apenas presencial
2. Dados de usuários proprietários do Gympass, médias mensais de 2019 versus as médias mensais de 
2021: check-ins em 2021 em comparação com 2019 (pré-pandemia) entre usuários que combinaram 
programas digitais e presenciais

Check-in: um membro do Gympass confirma que está 
participando de uma atividade

Com base nos dados de usuários proprietários do Gympass de 
outubro de 2020 versus outubro de 2021

Usuário ativo: um membro do Gympass interage com o aplicativo ou site do 
Gympass

Saiba mais sobre como o Gympass pode ajudar você a ter 
uma força de trabalho mais feliz, saudável e produtiva por 
meio de uma variedade de soluções presenciais e digitais.

Entre em contato com o Gympass agora mesmo

Check-ins digitais mensais do Gympass

Os usuários que combinaram soluções 
digitais e presenciais foram 21% mais 
ativos do que aqueles que usaram 
apenas soluções presenciais1

Os usuários híbridos permanecem 
ativos 65 dias a mais por ano do 
que usuários apenas presenciais1

Os usuários que adicionaram soluções 
digitais como parte de sua jornada de 
bem-estar foram 23% mais ativos do que 
antes da pandemia2
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https://bit.ly/3r1XDk2



