CASO DE SUCESSO

Hub Prepaid utiliza a solução de Benefícios para potencializar
e unificar seus colaboradores.
A Empresa
Hub Prepaid é um Holding brasileiro conformada por 7 empresas
do mercado de meios de pagamento.
Em março de 2017, Hub Prepaid foi reconhecida pela revista Isto
É Dinheiro como um dos 6 StartUps Unicórnios do Brasil.

O Desafio
Devido a que está conformado por 7 países os perfis dos colaboradores são muito diversos.
Por isso surge a necessidade de encontrar uma maneira de unificar e entregar as melhores opções para os
colaboradores presentes no Holding.

GOsolution
GOsocial

GOrecognition

GObenefits

GOflex

GOrewards

GOincentives

GObenefits chegou a encurtar a brecha entre
os diferentes segmentos e suas preferências
sem importar a idade ou localização.
Graças ao aplicativo móvel da GOintegro os
colaboradores têm a facilidade de usar os
benefícios sem importar onde estiverem.

Resultados
Usando a análise de dados para tomar melhores decisões sobre o gerenciamento das pessoas. A plataforma
permitiu unir e conhecer os colaboradores da Hub Prepaid. Identificando as categorias de benefícios mais
visitadas e o comportamento de uso em torno ao aplicativo.

Por meio do sistema Analytics da plataforma é
possível tomar decisões mais acertadas sobre o
gerenciamento das pessoas, selecionando
melhores parceiros para complementar as
preferências dos colaboradores das 7 empresas.
O que resultou num aumento significativo na
porcentagem de adoção e uso dos benefícios.

Por que a GOintegro?
A rapidez e seriedade oferecida pela GOintegro permite uma implementação mais fácil e prática.
Acompanhada de suporte e ações customizáveis.

Heloisa Barreto Cunha Ramos
Gerente de Recursos Humanos
Hub Prepaid, Brasil

Um ponto muito positivo foi entregar ao colaborador a oportunidade de utilizar os
benefícios em ambientes dentro do seu perímetro geográfico, não só de forma
profissional, mas também na sua vida social

Mais de 500 empresas, de 100 a 100.000 colaboradores,
usam GOintegro dia a dia para potencializar a Transformação Digital através do Recursos Humanos.
Para mais informações entre em contato conosco pelo email
sales@gointegro.com

