


Múltiplos Programas
Clientes



Programas 
educacionais

A política define as regras de uso do 
programa. Ex:

● Se há carência para ser 
contemplado;

● Se tem coparticipação
● Se necessita uma ou mais 

aprovações;
● Quais tipos de treinamentos 

podem ser adquiridos;
● Se permite reembolso ou não.

Uma Política

Cada empresa tem uma verba 
separado para treinamentos, seja ele:

● Centralizado: administrado por 
uma área.

● Descentralizado: cada 
colaborador administra o seu.

Uma verba

Tanto a verba quanto a política 
de um programa são 
impactados pelo objetivo. Ele 
pode estar atrelado tanto a 
retenção e premiação, como ao 
desenvolvimento de skills. 

Um objetivo

“Programa educacional” é como chamamos todo projeto de incentivo educacional para os 
colaboradores de uma empresa

Cada programa é formado por



Múltiplos 
programas

A nova funcionalidade permite que cada 
cliente crie diferentes programas para seus 
colaboradores, com uma política, verba ou 
objetivo diferente.



Na prática

Quando um colaborador for contemplado em 
mais de um programa educacional, o design 
de suas carteiras mudará para que ele saiba o 
número de programas. Ao abrir o tooltip, ele 
verá os detalhes de cada.

Design das carteiras



Na prática

Para um entendimento melhor de cada 
programa, criamos uma nova tela para que o 
colaborador veja a política de forma mais 
visual e simples.

Obs: agora, cada programa pode ter um logo 
próprio!

Detalhes do programa



Na prática

Quando um treinamento pode ser adquirido 
por mais de um programa, na tela de detalhes 
do curso, mostraremos as opções de 
programas que podem ser usadas para a 
compra, sendo que recomendamos sempre o 
programa onde o colaborador usa menos o 
seu recurso próprio.

Comprando



Casos de uso



Idiomas
Toda empresa tem um programa de idiomas 
corporativo. Porém, esses programas sofrem com 
engajamento muito baixo por limitarem a escolha do 
colaborador. 

Criar um programa de idiomas dentro da Skill 
permite que o colaborador escolhe qual escola ou 
professor particular deseja estudar, aumentando seu 
engajamento.
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Habilidade específica 
Toda empresa sofre com o desenvolvimento de alguma 
habilidade específica de tempos em tempos, ao 
identificarmos essa habilidade, é possível criarmos um 
programa direcionado ao aprendizado dela. 

Ex: liderança, dados, feedback…2



Ações pontuais 
Caso a empresa precise realizar uma ação pontual de 
engajamento dos colaboradores em algum tema, é possível 
criar um programa direcionado. 

Ex: ação de livros com temas de diversidade da Unico, que 
usa os programas para incentivar um traço cultural na 
empresa.
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Programas com objetivos 
diferentes
Quando uma empresa tem diferentes objetivos em sua 
área de treinamento, podemos criar diferentes programas 
educacionais.

Ex: um programa focado em premiar talentos e um 
segundo em reter profissionais de dados
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Q&A



Q&A
● Como solicitar a criação de um programa

Caso queira criar mais um programa de incentivo educacional, basta acionar o seu CSM que ele te ajudará 
a definir a política e o lançamento. 

● Posso contemplar diferentes colaboradores em cada programa?
Sim, cada programa pode ser direcionado para os colaboradores que você desejar.

● Consigo analisar a eficácia dos programas separadamente?
Sim, todos os dados são separados por programa.

● Há algum custo adicional por programa criado?
Não há nenhum custo atrelado à criação do programa, apenas será cobrado o crédito gasto através deste 
novo programa.



Obrigadx! :)




