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OKR: O que é e como adotar a metodologia de 
Objectives and Key Results? 

Disponível em: https://smartalk.com.br/blog/metodologia-okr/ 

A metodologia OKR (Objectives and Key Results), traduzido do inglês, significa “objetivos e 

resultados-chave”. Trata-se de uma metodologia de gestão, que permite à empresa orientar 

as suas ações, para alcançar os seus objetivos principais. 

Tirar ideias e planejamentos do papel, em qualquer empresa, é um processo que exige o uso de 

ferramentas e metodologias que visem a gestão eficiente. 

Uma das principais ferramentas para a construção de modelos de gestão e o planejamento 

estratégico com este fim é a Metodologia OKR. 

A Metodologia OKR se mostra tão importante e eficiente, justamente porque a falta de foco e 

metas pode ser mortal até mesmo às pequenas empresas. Por isso, o OKR surgiu como uma 

forma de não apenas determinar esses objetivos claramente, mas de monitorá-los. 

Neste artigo, você vai aprender como a Metodologia OKR (Objectives and Key Results) é aplicada 

nas empresas. Conheça as vantagens e os objetivos do OKR, e porque é fundamental para os 

negócios. Confira! 

O que é OKR? 

A Metodologia OKR é voltada à gestão empresarial, tendo sido criada por Andrew Grove, ex-CEO 

da Intel.  

A metodologia nasce da junção entre os objetivos e os resultados chaves de uma empresa.  De tal 

forma que, enquanto os objetivos direcionam o que a empresa tem como grande meta e 

missão, os key results auxiliam a tornar isso real. 

Eles abordam uma fase importante do planejamento de qualquer empresa, quando se busca 

identificar periodicamente quão mais longe ou perto se está dos objetivos. Isso, inclusive, auxilia 

todos os colaboradores a se engajarem de forma mais intensa ao que é proposto. 

https://smartalk.com.br/blog/metodologia-okr/
https://www.britannica.com/biography/Andrew-S-Grove
https://smartalk.com.br/blog/transmitir-missao-da-empresa/
https://smartalk.com.br/blog/transmitir-missao-da-empresa/
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Os key results são executados principalmente através de outros pequenos e secundários 

objetivos. Porém, eles são sempre uma forma de se chegar aos objetivos principais, pois 

cada objetivo está interligado ao outro. 

 

A importância do OKR para uma empresa 

Mas, afinal, quais são os benefícios da Metodologia OKR para uma empresa de forma 

prática? Pois tudo isso pode até funcionar bem na teoria, mas é preciso entender o que ela 

realmente acrescenta. 

Além de ser uma metodologia de baixo custo, ela é dinâmica e engloba todos os setores da 

empresa. Ou seja, a abrangência é dos cargos mais altos aos mais baixos, o que certamente 

resultará em melhores resultados e alcance dos objetivos da empresa.  

Vale considerar também que uma consequência disso é dar uma cultura de organização mais 

definida à empresa. O que é importante principalmente no início do processo, quando as OKRs 

devem absorvidas por toda a empresa. 

Portanto, vamos pontuar mais alguns benefícios básicos que a Metodologia OKR pode 

fornecer à empresa: 

• Engajamento dos colaboradores; 

• Mensuração dos resultados rotineiramente; 

• Organização dos processos da empresa; 

• Maior lucratividade e produtividade; 

• Redução do estresse dos funcionários. 

É claro que em cada empresa isso é muito variável. Em empresas menores, os OKRs podem ser 

mais fáceis, pois abrangerem ainda menos pessoas. Ou seja, a integração é ainda maior.  

As principais características do OKR 
 

A Metodologia OKR possui algumas características bem específicas.   Compreendê-las, então, 

torna ainda mais fácil entender o próprio termo “Objectives and Key Results” e também como ele 

pode ser na prática. 
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• Ciclos trimestrais: As metas, para chegar ao objetivo principal, são definidas trimestralmente, evitando 

que elas acabem engessadas e ultrapassadas; 

• Metas simples: Ao estabelecer metas, normalmente é preciso deixá-las simples e facilmente 

compreensíveis. Isso facilitará, também, a mensuração dos resultados; 

• Transparência: Tudo deve ser muito claro para todos, pois o controle dos resultados estará disponível 

para toda equipe, o que reforça a importância de uma comunicação empresarial e corporativa bem 

estabelecida; 

• OKRs definidos pela equipe: Para uma implementação bem sucedida, estima-se que o ideal é que 

cerca de 60% dos OKRs sejam definidos pelos próprios funcionários, aumentando o engajamento. 

Apenas 40% de todas as metas devem ser definidos pela administração; 

• Stretch Goals: Em geral, as metas envolvidas no OKR levam a se repensar a forma como se trabalha, 

o que estimulará todos a trabalharem mais e de forma melhor; 

• Remuneração e avaliação são separados: Na Metodologia OKR, as metas não são ligadas à 

remuneração, o que melhora o ambiente de trabalho para a equipe. 

 

Como integrar a mensuração de resultados na cultura de 
uma empresa 

A mensuração dos resultados, em direção aos objetivos macro, é tarefa primordial em qualquer 

empresa.  

Seja ela semanal, mensal ou uma vez a cada três meses – que pode ser o ideal -, é importante que 

a mensuração de resultados aconteça, para que não se perca o rumo de qualquer organização.  

Neste processo, o objetivo é mensurar e avaliar quais passos devem ser feitos, para o alcance dos 

objetivos.  

Por isso, em geral, isso acaba sempre no mesmo ponto: avaliar o que está dando certo e o 

que se precisa mudar. E como integrar isso à rotina de uma empresa? 

Na verdade, isso se inicia aos poucos. Inclusive, é preciso ter cuidado para não assustar a equipe, 

por exemplo.  

Muitos entendem mensuração de resultados como uma forma de avaliar quem está trabalhando 

bem ou não. 

https://smartalk.com.br/blog/comunicacao-empresarial-e-corporativa/
https://rework.withgoogle.com/guides/set-goals-with-okrs/steps/introduction/
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E não como um momento no qual todos irão ter acesso ao que precisam saber, para a melhoria do 

seu próprio trabalho. 

Acima de tudo, deve-se deixar claro que esse não é o ponto. A mensuração é mais focada, 

principalmente, no planejamento, do que qualquer outro fator. 

Afinal, o principal objetivo da Metodologia OKR é envolver o dia a dia de todos na busca 

pelas metas. 

Por isso, um dos princípios é também dividir os objetivos e trabalhar a definição de metas em 

partes menores. Com isso, também a mensuração será dividida em partes menores.  

Quando algo é comprovado que não está dando resultado, a mensuração permite mudar isso 

imediatamente. Ou seja, economiza-se tempo, dinheiro e trabalho. 

Por último, invista em feedbacks. Solicite o retorno de cada colaborador após a mensuração dos 

resultados e leve sempre isso em consideração. 

Como funciona a Metodologia OKR 

A metodologia possui dois elementos principais: objetivos e resultados-chaves (key 

results). Cada um deles permite entender como a Metodologia OKR funciona exatamente. 

Os objetivos estão ligados àquilo que a empresa pretende como missão.  Ou seja, as metas mais 

difíceis e decisivas para o seu sucesso! 

Considerando um e-commerce de moda, por exemplo, esses poderiam ser os objetivos do 

OKR: 

•  Aumentar as vendas; 

• Criar um serviço diferenciado de suporte ao cliente; 

• Ganhar autoridade online. 

Ou seja, tudo está muito claro e bem definido. Porém, para que sejam alcançadas as metas, 

entram em ação os resultados-chave.  
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Eles são a forma de chegar aos objetivos principais através de etapas. É como se o objetivo 

principal fosse desmembrado em outras ações. 

No exemplo do e-commerce, alguns resultados-chaves poderiam ser definidos da seguinte forma: 

• Objetivo: Aumentar as vendas 

• Key results: 

o Melhorar a descrição e apresentação dos produtos; 

o Otimizar a logística de entrega; 

o Criar promoções; 

o Oferecer valores competitivos. 

Portanto, o que se observa é que o resultado-chave permite alcançar o objetivo. Aliás, se a 

empresa perceber que os OKRs estão muito facilmente sendo alcançados, é hora de definir metas 

ainda mais altas. 

Como a mensuração dos resultados, será possível verificar isso de forma nítida. Assim, novas 

metas poderão entrar em ação para o crescimento da empresa. 

6 passos para estruturar a Metodologia OKR 

Como tornar a metodologia OKR real em uma empresa? Aqui, vamos apresentar 6 passos que 

tornam isso uma tarefa mais simples: 

1. Defina metas claras: Quanto mais claras as metas no OKR, melhor. Isso facilitará para a execução dos 

key results posteriormente. 

2. Divida os objetivos em top-down e bottom-up: Os objetivos devem ser divididos entre os gestores e 

os demais funcionários. Assim, todos se envolvem nas metas e aumenta o engajamento. 

3. Priorize prazos curtos: Lembre-se de que no OKR as metas devem ser a curto prazo. Isso aumenta o 

engajamento para atingi-las, já que o prazo está logo ali se esgotando. 

4. Mensure os resultados constantemente: O ideal é fazer isso a cada três meses. Mensurações 

semanais também podem auxiliar, mas de forma mais superficial, pois é a avaliação mais longa que 

importará. 

5. Tenha os OKRs acessíveis a todos: A transparência deve ser a palavra de ordem, pois assim todos 

saberão quais são as metas e como estão sendo alcançadas. Dessa forma, há uma maior chance de 

que todos passem a confiar na Metodologia OKR. 

6. Separe esforços de resultados: Mesmo quando todos trabalham muito, há algo errado quando o 

resultado não surge. Por isso, então, que a mensuração é tão importante. Afinal, não se pode julgar 

apenas pelo esforço. 

https://smartalk.com.br/blog/como-fazer-apresentacao-de-um-produto-novo/
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Conclusão 

Um dos diferenciais da metodologia OKR é que cada empresa pode adaptá-la conforme a sua 

realidade. Ou seja, ela é viável para todos.  

Porém, independente do ramo, setor ou tamanho, definir metas e mensurar os resultados é 

importante. Portanto, é preciso entender o que realmente é o OKR e como se beneficiar dessa 

metodologia. 

Lembre-se de que não se trata apenas de uma forma de gestão, mas de algo a incorporar na 

filosofia da sua empresa.  

Assim, toda a equipe pode entender o espírito de engajamento que o OKR transmite e trabalhar 

em conjunto para alcançar as metas. 
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Treinamentos de liderança: por que eles são ótimos 
investimentos? 

Disponível em: https://smartalk.com.br/blog/treinamentos-de-lideranca/ 

Os treinamentos de liderança são grandes investimentos para as empresas. Pois permitem o 

desenvolvimento humano e profissional do corpo dos gestores, o que contribui fortemente 

para a melhoria do clima organizacional e para a alta performance do negócio.  

As empresas devem investir em treinamentos de liderança para gestores, para que eles consigam 

continuar com o bom andamento do negócio.  

Trabalhar os pontos fortes e também os fracos dos gestores é fundamental para o sucesso 

de qualquer empresa. 

Afinal, são eles que trabalham todos os dias com a responsabilidade de orientar e guiar os demais 

membros da equipe. E, para que eles possam ter sucesso nas suas estratégias, os treinamentos 

de liderança, são fundamentais. 

Neste artigo, você vai conhecer mais sobre os treinamentos de liderança. Veja os tipos de 

treinamento para desenvolvimento de líderes e saiba como avaliar os resultados desse 

investimento. Confira! 

O que é um treinamento de liderança? 

O treinamento de liderança, como o próprio nome já diz é um treinamento, ou um curso 

voltado aos gestores de empresas.  

Esse tipo treinamento tem como principal objetivo ajudar os líderes a desenvolverem 

competências, habilidades e planos de ações, necessários para o gestor de qualquer tipo de 

negócio. 

Por meio de palestras, atividades práticas e aulas, os gestores obtêm autoconhecimento, visão 

estratégia e ainda descobrem como liderar de forma competente.  

Estas qualificações ainda permitem o desenvolvimento das competências necessária para 

aprender a encontrar as melhores soluções, para os mais diversos problemas que possam ocorrer 

dentro de uma empresa.   

https://smartalk.com.br/blog/treinamentos-de-lideranca/
https://smartalk.com.br/blog/importancia-do-autoconhecimento/
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Normalmente, os treinamentos de liderança são aplicados para o seguinte conjunto de 

profissionais com cargos de chefia e liderança, tais como: 

• Executivos; 

• Vendedores;  

• Gestores; 

• Gerentes, entre outros.  

Muitas empresas buscam por esses treinamentos de liderança, para aqueles colaboradores que 

precisam se adaptar a novos cargos, que envolvem maiores responsabilidades. 

Esses treinamentos estão ajudando muitas empresas a conquistarem os seus objetivos 

organizacionais.  

Além disso, as corporações estão notando outros diversos benefícios em aplicar esses tipos de 

treinamentos. Veja a seguir, os principais benefícios dos treinamentos de liderança. 

Os principais benefícios dos treinamentos de liderança 

Como vimos, os treinamentos de liderança influenciam muito os resultados da empresa, por isso é 

muito importante investir nesses treinamentos. 

Para se ter uma ideia, o mercado global de treinamentos de liderança movimenta, em todo o 

mundo, por volta de 50 bilhões de dólares!  

Ou seja, tornar-se um líder é algo que cada vez mais profissionais e empresas estão atrás.  

Os benefícios dos treinamentos de lideranças para as empresas vão sendo percebidos ao longo 

dos dias, principalmente no engajamento de toda a equipe e no desenvolvimento de 

uma comunicação empresarial e corporativa eficiente. 

Com bons gestores a equipe fica mais animada, mais motivada e, principalmente, fica mais 

envolvida com o trabalho.  

Porém os benefícios não param por aí. Podemos listar alguns dos principais benefícios trazidos 

para as empresas a partir dos treinamentos de liderança: 

https://www.chieflearningofficer.com/2018/03/21/follow-the-leadership-spending/
https://smartalk.com.br/blog/comunicacao-empresarial-e-corporativa/


10 
 

• Aumento da produtividade da equipe; 

• Foco no cumprimento de metas; 

• Maior motivação e engajamento de todos; 

• A retenção de talentos; 

• Uma considerável redução da taxa de turnover (rotatividade de funcionários); 

• Solução de conflitos interno; 

• O espírito de equipe aumenta; 

• Criação de um modelo de líder definido; 

• Melhoria de performance; 

• Os líderes passam a entender que são importantes para a empresa; 

• Ajuda na comunicação de metas e objetivos organizacionais. 

Certamente, vale a pena investir em treinamentos de liderança.  

Mas, o mais importante é investir no treinamento certo. Por isso, no próximo tópico, você vai 

conhecer alguns tipos de treinamentos de liderança que podem ser aplicados em sua empresa.    

Quais os tipos de treinamentos de liderança podem ser 
realizados? 

Como vimos até aqui, os treinamentos de liderança estão salvando muitas empresas da ruína.  

E, a cada ano que passa, as empresas estão investindo ainda mais nesses treinamentos e 

capacitando os seus gestores. 

Atualmente, já existem no mercado vários tipos de treinamentos de liderança. A seguir, vamos 

apresentar três tipos de treinamentos. 

1. Treinamentos para delegar tarefas 

O objetivo principal desse tipo de treinamento é capacitar o líder a tomar a melhor decisão, com 

respeito a delegação de tarefas. 

Essa delegação normalmente inclui: 

• Distribuir tarefas; 

• Atribuir responsabilidades; 

• Ter mais confiança na equipe; 

• Definir melhor os prazos; 

https://smartalk.com.br/blog/rotatividade-nas-empresas/
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• E como dar mais autonomia para que a equipe desenvolva o trabalho solicitado. 

Com esse treinamento, o líder ou gestor vai saber lidar melhor com situações que envolvam 

delegar funções.  

Muitos gestores encontram essa dificuldade no dia a dia, por não confiarem nos seus 

colaboradores, ou por não confiarem que outros possam fazer bem o seu trabalho. 

2. Treinamentos para gestão de pessoas 
 

O trabalho diário de um líder ou gerente, é gerenciar equipes, grandes ou pequenas. Por esse 

motivo, eles precisam ter conhecimento em gestão de pessoas.  

Ou seja, eles precisam saber verificar o perfil de cada colaborador, para organizar turmas de 

trabalho e também para solucionar os problemas e crises internas , da melhor maneira possível. 

De forma resumida, ele precisa saber lidar com os recursos humanos, as pessoas, da 

empresa. 

3. Treinamentos de comunicação 

 

Os gestores precisam ter uma excelente comunicação interna. Em um cenário ideal, o líder de 

qualquer empresa é um comunicador muito eficiente. 

Afinal, de 70% a 90% da rotina de um gestor consiste na comunicação com o seu próprio time. 

Quando um líder se comunica de maneira eficaz e efetiva, ele será capaz de movimentar  toda a 

sua equipe em direção a um mesmo objetivo em comum, evitando conflitos e eventuais reduções 

na eficiência do negócio. 

Por isso, são fundamentais os treinamentos de comunicação para liderança, pois eles 

desenvolvem competências comunicativas. Uma das habilidades de liderança mais 

importantes. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Effective-Leadership-is-all-About-Communicating-%3A-Luthra-Dahiya/a85b5ea8ba7721913ab549d322eda0634d85f559
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Com essas competências comunicativa, os líderes vão servir como meio de campo na empresa, 

principalmente quando for necessário comunicar decisões, estratégias, planos de ação, entre 

outras informações. 

Como garantir o sucesso do treinamento de liderança em 
sua empresa? 

Com tantos treinamentos de liderança no mercado, como fazer para garantir o sucesso do 

investimento do treinamento de liderança na sua empresa?  

Essa é uma pergunta interessante e pode ser respondida em 5 tópicos importantes:  

1. Verifique o que precisa ser melhorado 
 

Para que um treinamento de liderança tenha sucesso, o primeiro ponto é verificar o que na 

liderança atual precisa ser melhorado.  

Para isso, faça uma avaliação individual de cada gestor. 

Com essa avaliação em mãos, você vai conseguir direcionar o treinamento, para os pontos que 

precisam ser desenvolvidos e melhorados. 

2. Dê feedbacks aos envolvidos 

 

Os líderes em treinamento precisam de um feedback de sua atuação na empresa, justamente para 

analisarem o que podem e precisam melhorar. 

Caso o líder em treinamento esteja progredindo, um feedback positivo vai aumentar a  sua 

motivação e fará com ele continue melhorando. 

3. Desenvolva planos de carreira 
 

Agora que você já analisou os pontos a melhorar, e já conversou individualmente com cada um dos 

gestores, chegou a hora de desenvolver planos de carreiras individuais. 
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Essa é uma forma de estabelecer metas futuras e estratégias, para potencializar o crescimento 

profissional de cada um, a partir das habilidades que forem adquiridas. 

4. Elabore treinamento técnicos e comportamentais 
 

Os treinamentos de liderança podem ser voltados para esses dois campos: técnico e 

comportamental. Isso vai ajudar o líder a dominar ferramentas importantes, que serão 

fundamentais no dia a dia do trabalho e na rotina da equipe.  

Ele também poderá passar a adotar um comportamento próprio para líderes, o que tenderá a 

ser refletido para todos aqueles que forem comandados e geridos por ele.  

5. Promova a troca de experiências 
 

Para fazer o treinamento ser um sucesso, é muito importante promover a troca de experiências 

entre os profissionais. 

Realize aulas e treinamentos em grupo, permitindo a troca de ideia entre os participantes.  

Outra ideia possível é a realização de um workshop interno, no qual os líderes treinados poderão 

compartilhar seus conhecimentos adquiridos com os futuros líderes e gestores da empresa.  

Isso fará com que os treinamentos de lideranças se tornem ricas experiências para todos da 

empresa, não se restringindo aos gestores treinados. 

Conclusão 

Podemos verificar que os treinamentos de liderança são fundamentais para o bom andamento 

interno das empresas. O que ajuda a provar o porquê as empresas devem investir nos 

treinamentos de liderança. 

Por isso, analise com atenção a liderança da sua empresa. Verifique os pontos a serem 

melhorados. A partir desta análise, será possível elaborar bons treinamentos, orientando-os para 

que eles atinjam os objetivos desejados. 

Esses treinamentos, vão ajudar na evolução dos seus gestores e isso será um enorme 

diferencial para o aumento da produtividade e para o crescimento da sua empresa.   

https://smartalk.com.br/blog/o-que-e-workshop/
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Eventos corporativos: tudo que você precisa saber 

Disponível em: https://smartalk.com.br/blog/eventos-corporativos/ 

Os eventos corporativos estão entre os melhores momentos para que profissionais de 

diferentes empresas compartilhem conhecimento e experiências. São neles que, muitas 

vezes, grandes conexões são criadas e ótimas oportunidades de negócio nascem. 

Sem dúvida, é preciso diferenciar-se cada vez mais para se destacar no mercado. É por isso que 

os eventos corporativos são tão importantes: eles unem a possibilidade de networking com o 

reconhecimento da empresa como referência. 

Ao criar um evento, a marca ganha automaticamente uma dimensão espontânea, principalmente 

se ele for bem divulgado. Porém, um evento corporativo também pode ser útil para o lançamento 

de novos produtos e serviços, criando uma tradição na própria empresa.   

Os motivos para organizar um evento corporativo podem variar de empresa para empresa. 

Em pesquisa realizada nos EUA, foi constatado o seguinte: 

• 72% das empresas organizam eventos corporativos para aumentar o engajamento do cliente; 

• enquanto 28% das empresas organizam eventos corporativos para o aumento do engajamento dos 

funcionários, com a realização de treinamentos, por exemplo. 

Se a sua empresa pensar em entrar nesse universo, este guia ajudará você a entender melhor os 

tipos de eventos corporativos. Leia e saiba como pensar e executar o seu planejamento para 

garantir o sucesso do evento que será realizado. Confira! 

O que é um evento corporativo 

Pode-se definir um evento corporativo como uma experiência voltado a empresas, profissionais e 

instituições. Além disso, nesse formato, o objetivo principal envolve networking, troca de 

conhecimento, fomento às negociações e ao setor em questão. 

Portanto, trata-se de um tipo de evento voltado ao conhecimento e direcionado a um público 

específico. Um seminário de Direito Trabalhista promovido por um determinado escritório de 

advocacia para profissionais da área, por exemplo, é um evento corporativo. 

Da mesma forma, um evento de dois dias que reúna toda cadeia produtiva de determinado setor, 

promovendo palestras, workshops e rodadas de negócios, também se enquadra no conceito.  

https://smartalk.com.br/blog/eventos-corporativos/
https://www.kapow.com/k/2017-corporate-event-trends/
https://blog.smartalk.com.br/o-que-e-workshop/
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Portanto, quando se trata de um evento corporativo, o importante é promover a interação e o 

conhecimento profissional. 

Conheça os 11 principais tipos de eventos corporativos  

Embora tenha sido apresentada a definição do que é um evento corporativo, essa questão não se 

limita a poucas palavras. Na verdade, existem 11 tipos de eventos corporativos. Vamos conhecer 

melhor cada um deles? 

1. Congressos 

Esse é um dos tipos de eventos corporativos mais fáceis de serem compreendidos. Normalmente, 

ocorre em poucos dias — no máximo, uma semana — e reúne profissionais de referência de 

determinado setor.  

O objetivo principal aqui é a troca de conhecimento. Para isso, são programadas diversas 

atividades, tais como:  

• palestras; 

• oficinas; 

• debates; 

• entre outros.  

Em um congresso sobre comunicação, por exemplo, pode haver um tema central e, a partir disso, 

a apresentação de vários trabalhos. Também podem ser criados vários painéis para subdividir o 

tema. 

Os congressos têm um caráter mais científico, acadêmico e cultural. Por isso, inclusive, é muito 

comum entre os estudantes, mas também em entidades representativas, para promover o 

networking e debater sobre novidades da área. 

2. Convenção 

As convenções também são muito comuns entre os eventos corporativos. Embora sejam parecidos 

com os congressos, é preciso saber diferenciá-los. Na verdade, esse tipo de evento tem um foco 

menor na troca de conhecimento científico em si, sendo mais voltado para a troca de experiências.  
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Assim, as convenções são muito comuns entre empresas de diversos segmentos de mercado. Elas 

são uma forma de aproximar os diversos colaboradores que envolvem a marca ou até mesmo 

outras entidades. 

Um exemplo de convenção foi o MAP 2.0, organizado pela Galderma, que apresentou as 

novidades e inovações relacionados ao tratamento de pacientes da Medicina Estética.  

3. Seminários 

Assim como os congressos, os seminários também são voltados à troca de conhecimento. Porém, 

eles têm uma vertente mais prática, pois as palestras tendem a estimular os participantes em 

diversas atividades. 

Nos seminários também há uma característica marcante: o debate. Normalmente após as palestras 

e atividades, abre-se um espaço para a troca de ideias e exposição de dúvidas em volta do 

especialista que falou ao público. 

No caso do seminário, é importante atentar-se ao tema, que deve ser bem definido. Além disso, 

os palestrantes também precisam ser considerados especialistas nos seus temas para obter um 

bom engajamento. 

Um exemplo de Seminário de sucesso é o ID 360, organizado pela Buscar ID, que reuniu alguns 

dos principais nomes de Marketing e Vendas do Brasil, fomentando ricas discussões sobre o tema.  

4. Workshops e oficinas 

Na ponta da língua, “oficina” é a tradução de “workshop”. Mas você pode encontrar esse tipo de 

evento corporativo com ambas as denominações. 

Como se pode imaginar, os dois exemplos referem-se a eventos corporativos nos quais o 

aprendizado e o desenvolvimento de certas habilidades e conhecimentos é o maior foco.  

Normalmente, um workshop tem uma dinâmica diferenciada e é realizado em pequenos grupos. O 

objetivo é que o participante aprenda sobre e pratique aquela lição. Assim, a interação é muito 

maior! 

https://smartalk.com.br/portfolio/map-2-0-galderma/
https://blog.smartalk.com.br/os-melhores-palestrantes-do-brasil/
https://smartalk.com.br/portfolio/id-360/
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Esses são eventos realmente voltados ao treinamento e podem ter vários intuitos. Um workshop de 

marketing de conteúdo, por exemplo, pode ensinar técnicas para aumentar o engajamento. 

Portanto, tem um caráter mais profissional, mas isso não é uma regra. 

No geral, o ambiente em um workshop é menos formal, o que favorece também a interação. Por 

isso, é um ótimo momento para fazer novos contatos com pessoas do mesmo interesse.  

Quer saber mais? Temos um artigo completo sobre Workshops! Para acessá-lo, basta clicar AQUI. 

5. Roadshows 

Conforme o nome já diz, são eventos “on the road” — ou seja, itinerantes. Eles podem ser edições 

de um grande evento em várias cidades, por exemplo. Em geral, são eventos de um dia ou dois 

que passam por mais de uma localidade, normalmente visando divulgar algo.   

É muito comum em feirão de automóveis, mas também há outros exemplos. As feiras do setor de 

cosméticos ou calçados, por exemplo, que rodam o país todo. 

Mesmo que esse tipo de evento corporativo tenha como objetivo divulgar algo, é preciso entender 

que ele deve ter uma atração a mais. Afinal, o “show” em seu nome não é por acaso. Por isso, 

deve ter algum atrativo além. 

Um grande exemplo de roadshows são os eventos TED Talks, que já aconteceram em centenas 

de cidades do mundo inteiro. 

6. Simpósios 

Os eventos corporativos que normalmente têm um apresentador ou mestre de cerimônias são 

considerados simpósios. No entanto, eles precisam ter mais do que isso, como um tema principal a 

ser abordado para especialistas. 

Normalmente, os participantes de um simpósio podem participar através de perguntas que são 

recebidas e repassadas pelo moderador. O evento também pode ocorrer em forma de debate como 

uma mesa-redonda. 

https://blog.smartalk.com.br/o-que-e-workshop/
https://blog.smartalk.com.br/ted-talks-o-que-e/
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7. Mesa-redonda 

Embora também esteja presente em congressos, seminários ou simpósios, a mesa-redonda 

também é um tipo específico de evento corporativo. O que difere é que nesse caso não há mais 

explanações. Ou seja, o tempo é inteiramente dedicado ao debate e troca de ideias entre todos da 

mesa. 

Também é comum a presença de um moderador nesse caso. Afinal, ele evita que o debate se 

perca ou saia do controle, o que muitas vezes pode acontecer. 

A composição da mesa-redonda é formada por especialistas no tema que será tratado para 

aumentar o interesse dos convidados. Além disso, é possível que se abra oportunidade de o 

público participar com perguntas à mesa. 

8. Feiras 

As feiras caracterizam-se como eventos corporativos, principalmente quando voltadas à 

apresentação de serviços e produtos. Um evento que reúne fornecedores da área de decoração 

pelo fim de semana, por exemplo, é uma forma de divulgar e reunir o setor. 

Ou seja, em eventos como esse normalmente comparece quem é exclusivamente interessado 

nesse tema. O objetivo é aproximar principalmente a cadeia produtiva, promovendo um networking 

com grande potencial.  

Por isso, é normal que tenha uma área de exposição onde todos podem acompanhar os 

expositores. As feiras também podem incluir oficinas e palestras.   

Além disso, em alguns casos há outras atividades paralelas como um seminário. O Rock in Rio 

Academy, que apresenta as novidades e inovações de um dos maiores eventos musicais do 

mundo, é um grande exemplo de feira como evento corporativo. 

9. Treinamentos e cursos 

Treinamentos também podem ser eventos corporativos, especialmente dentro da própria 

empresa. Nesse caso, os treinamentos costumam ser curtos e duram apenas algumas horas. 

https://smartalk.com.br/portfolio/rock_in_rio_academy/
https://smartalk.com.br/portfolio/rock_in_rio_academy/
https://blog.smartalk.com.br/treinamentos-corporativos/
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A ideia é tratar de algum tema específico. Assim, é possível melhorar a capacidade da equipe e 

aproveitar para promover a interação entre os colaboradores.  

Além disso, podem ser treinamentos variados — até mesmo para diminuir o estresse na equipe. 

Por vezes, um treinamento é realizado com algum especialista convidado. Porém, pode ser 

realizado por alguém da própria empresa que esteja em um cargo superior. 

10. Palestras 

Um dia de palestras pode ser muito enriquecedor. Afinal, elas podem ter vários temas e objetivos, 

sendo até mesmo motivacionais para estimular a equipe ou mais técnicas. 

Além disso, vale considerar que elas podem ser fechadas ou abertas ao público. Tudo dependerá 

do que se pretende com as palestras — que não precisam estar ligadas diretamente à empresa, 

mas com foco no setor em que se atua. 

O evento Crie o Impossível, que levou a experiência e o conhecimento do empreendedorismo a 

milhares de jovens de escolas públicas de Belo Horizonte, é um poderoso exemplo de palestra 

como evento corporativo. 

11. Conferências 

As conferências são muito características em eventos corporativos. Inclusive, elas são muito 

parecidas com reuniões, onde especialistas reúnem-se para debater por certo tempo. 

É comum que esse tipo de evento tenha um mediador, ou conferencista, como esse profissional é 

chamado. Ele tem a função de mediar os debates, apresentando dúvidas do público. 

Vale considerar também que conferências costumam ser destinadas a públicos mais fechados. Ou 

seja, audiências que realmente tenham interesse e conhecimento daquele assunto. 

Um exemplo que podemos apresentar de conferência é o Connect Samba, que reuniu diversas 

empresas da área da tecnologia e da comunicação para discussões ricas sobre o mundo 

corporativo. 

Como divulgar seu evento corporativo? 

https://smartalk.com.br/portfolio/crie-o-impossivel/
https://smartalk.com.br/portfolio/connect_samba/
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O planejamento de eventos corporativos de sucesso passa pela definição de ações 

promocionais, de marketing e comunicação, que agregam valor à proposta do evento.  

Com essa percepção criada, é possível atrair um público cada vez maior e mais engajado com o 

evento que será realizado — o que é um grande passo para um evento diferenciado e de sucesso. 

A seguir, listamos 4 dicas para a divulgação de eventos corporativos. Acompanhe! 

1. Conheça os canais para divulgar o seu evento 

Antes de decidir a melhor maneira de divulgar um evento, é importante conhecer os principais 

canais para a divulgação do evento. 

Eles podem ser físicos, tais como: 

• revistas; 

• folhetos; 

• flyers; 

• catálogos; 

• jornais. 

Ou virtuais / digitais, tais como: 

• redes sociais; 

• blogs; 

• landing pages; 

• sites; 

• e-mails. 

Para decidir corretamente entre divulgar seu evento online ou offline, bem como qual é a melhor 

opção de mídia, você deve levar em consideração três fatores: 

• público-alvo; 

• tipo de evento; e 

• ROI/custo.  

A união desses três elementos poderá lhe indicar a melhor maneira e o melhor canal para divulgar 

o seu evento corporativo. 

https://blog.smartalk.com.br/eventos-corporativos-guia-completo/
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2. Conheça o público-alvo do seu evento 

Você encontrará diversos canais de divulgação, tanto offline quanto online, para o seu evento 

corporativo. No entanto, a questão é: onde o seu público está?  

As maneiras apropriadas de divulgar o seu evento dependem do público que a sua empresa deseja 

atingir. Por isso, é fundamental conhecer as características do público certo. 

Vamos supor que seu evento seja uma apresentação empresarial e o público-alvo esteja entre a 

faixa etária de 40 a 60 anos. Neste caso, o ideal poderá ser apostar em mídias offline — tais como 

anúncios na rádio, televisão e jornais — que contemplem meios de comunicação comumente 

utilizados por pessoas desta faixa etária. 

Por outro lado, imagine o cenário de um evento com o público-alvo na faixa etária de 18 a 30 anos. 

Neste caso, explorar as redes sociais e divulgar em blogs poderá ser a opção mais barata e efetiva 

para atingir o público certo. 

Lembre-se apenas de que é aconselhável divulgar em mídias distintas. Só tenha cuidado para não 

investir em recursos financeiros com baixo ROI (retorno de investimento). Isso acontece quando 

você opta por canais de comunicação que o seu público-alvo não utiliza. 

Percebeu a importância de conhecer o seu público-alvo? Este é um dos erros mais comuns das 

empresas ao pensarem em como organizar eventos . Por isso, o canal escolhido está 

diretamente ligado com as características do público-alvo. 

3. Estude o tipo de evento a ser organizado 

O tipo de evento influenciará diretamente na maneira de divulgá-lo. Em um convenção de marca 

de roupa, por exemplo, como no caso da Reserva, a divulgação deverá ser moderna e impactar 

rapidamente o público. 

Caso você opte por utilizar uma visita ou palestra de divulgação do evento, foque em criar um bom 

roteiro de apresentação. Afinal, a quantidade de conversões em participantes está diretamente 

ligada à apresentação. 

https://blog.smartalk.com.br/erros-que-as-empresas-cometem-ao-organizarem-eventos/
https://blog.smartalk.com.br/erros-que-as-empresas-cometem-ao-organizarem-eventos/
https://blog.smartalk.com.br/eventos-corporativos-guia-completo/#Conheca_os_11_principais_tipos_de_eventos_corporativosnbsp
https://smartalk.com.br/portfolio/reserva/
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4. Avalie o retorno sobre investimento (ROI) de sua divulgação 

O objetivo ao divulgar um evento é atingir o público-alvo, gastar pouco e converter o máximo 

possível de participantes. Porém, um erro comum ao divulgar eventos é avaliar apenas o custo e 

não o retorno de investimento. Vamos a um exemplo prático: 

• ao divulgar a apresentação de um novo filme no cinema 6D na cidade, com valor da entrada de R$ 20, 

gastou-se R$ 5.000 e obteve-se um público de 400 pessoas.  

Veja os dados: 

• custo: R$ 5.000; 

• pessoas atingidas: 3 mil de baixo interesse; 

• participantes: 400 pessoas; 

• ganhos: R$ 8.000; 

• ROI: 60%; 

Supondo que o custo acima tenha sido considerado baixo, vamos avaliar outra situação: 

• custo: R$ 10.000; 

• pessoas atingidas: 3 mil interessadas; 

• participantes: 2 mil pessoas; 

• ganhos: R$ 40.000; 

• ROI: 300%; 

A Fórmula do ROI é: (Lucratividade — investimento) / investimento. Na segunda campanha de 

divulgação, em um primeiro momento, aparentou ser menos vantajosa e custosa.   

Contudo, pelo fato de atingir o público certo, obteve-se um ROI maior e, consequentemente, maior 

lucratividade. Por isso, em vez de avaliar apenas custos e investimentos, esteja sempre atento ao 

retorno sobre o investimento.  

Conteúdo extenso! Clique aqui para ler o artigo completo. 
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