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Navent
A experiência de sucesso da Navent mostra como
uma rede social interna pode chegar a esses três 
objetivos e mais.



A Navent é uma líder latino-americana em 
classificados online de empregos e mercado 
imobiliário, com presença em nove países e quase 
1.000 colaboradores.

Com a missão de ajudar as pessoas a alcançarem 
seus desejos mais importantes da vida, encontrar um 
trabalho e encontrar um lar, a Navent possui uma 
rede de buscadores de emprego conhecidos 
(Zonajobs, Bumeran, Multitrabalhos, UniversoBit, 
Konzerta e Laborum) e bens imobiliários (Zonaprop, 
Imovelweb, Inmuebles24, AdondeVivir, Plusvalia, 
Compreoalquile.com, Conlallave).

A Empresa



Dado seu rápido crescimento e suas extensão 
geográfica na região, a Navent enfrentava a 
necessidade de melhorar sua comunicação 

interna e unificar as diferentes subculturas de 
sua força de trabalho.

Além disso, a empresa tinha a necessidade de 
instaurar um diálogo organizacional dos 
Recursos Humanos aos colaboradores, e 

também dos colaboradores à gerência.

O Desa�o



GOconnec�on GOrecogni�on GObene�ts GO�ex GOpass GOrewards GOincen�ves

Solução Tecnológica: GOintegro

Foi assim que nasceu o programa Ownit, a marca que 
agrupa todas as ações de Recursos Humanos da Navent.

A primeira ação foi o lançamento de uma rede social 
interna, pensada para canalizar a comunicação formal e 
informal da empresa, além de distribuir toda a informação 
corporativa de maneira uniforme.

Uma vez que a plataforma pôde ser implementada nos 
diferentes países da região, a empresa conseguiu 
padronizar a forma de comunicação, o que num futuro 
próximo terá um papel central na integração regional da 
Navent.



Os Resultados
Passados somente seis meses da 
implementação de sua rede social corporativa, a 
Navent relata melhorias que facilitarão o alcance 
das metas que tem pela frente.

Dos 380 colaboradores da Navent na Argentina, 
97% estão registrados na plataforma e 93% 
participam ativamente no uso da mesma.

Comunicação interna mais eficaz e redução na 
quantidade de emails.

Otimizamos a interação entre a empresa e os 
colaboradores em nível de novidades, 
benefícios, alterações e ações em geral.



Por quê GOintegro?
“É uma plataforma fácil de implementar, e uma vez que o 
primeiro roll out foi feito na Argentina a implementação no 
resto dos países foi fácil. Além disso, é de fácil uso tanto para a 
administração como para os usuários em geral. 

Permite adaptação às diferentes necessidades de cada 
empresa, e foi suficientemente flexível para poder se adaptar 
às condições de uma empresa de internet super dinâmica 
como a Navent.”

Agustina Pintos
VP Recursos Humanos en Navent
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Solicitar Demo

Compar�lhar em:

gointegro.com

A GOintegro é a plataforma de Employee Experience 
líder na América Latina. Uma plataforma focada no 
colaborador para melhorar a Comunicação Interna, 
Benefícios e Reconhecimentos, promovendo a 
Transformação Digital do Recursos Humanos.

Mais de 500 empresas, de 100 a 100.000 
colaboradores, utilizam a GOintegro todos os dias 
para potencializar a Transformação Digital a partir 
dos Recursos Humanos.
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