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Sobre 
o que 
vamos 
conversar?

O que aprendi com 
OKR na Feedz

Diferenças entre OKR e 
outras metodologias

Como os OKR podem 
fazer o seu negócio 

ser centrado no 
cliente
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Vamos falar 
de OKR….
mas antes



Alguns avisos...

Não 
existe 

método 
perfeito



Você precisa saber 
por que OKRs fazem 
sentido 
para 
sua 
empresa



Você precisa estar 
disposto 
a focar, 
ser 
transparente 
e dar autonomia



O que é OKR?
                         Objectives &
                         Key 
                         Results
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Objetivos & 
Resultados Chave







O que eu quero 
alcançar?



Quantos jeitos existem 
de ganhar uma corrida?



Como eu quero 
alcançar?





O que é OKR?
 “é um sistema de pensamento crítico que procura garantir que o time 

trabalhe em conjunto focando os esforços em fazer contribuições 
mensuráveis que levam a empresa pra frente”

- Ben Lamorte                       
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OKR não é 
apenas um 

indicador



Foco

                       



Foco no cliente

                       









Entendi meu 
foco, e agora?



CO-CONSTRUÇÃO 

X 
CASCATEAMENTO



Maximizar 
Colaboração



Reforçar
Alinhamento

Maximizar Colaboração



Inspirar um 
Pensamento

Visionário
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Por que 
trabalhar 

com 
metas 

que não 
sei se 
posso 

entregar?



Metas muito 
desafiadoras



E se as 
peças 

pudessem 
se lubrificar 

sozinhas?



Soluções 
realmente
inovadoras



Isso foi 
desenvolvido



Aprendizados 
Novas soluções

I  N  O  V  A  Ç  Ã  O



O que temos de novo?

● Treinamento de gestores
● Incentivo com mimos para o RH
● Alteração de produto - novas features de 

engajamento
● Mudança em todo o processo de onboarding
● Treinamentos online - estilo EAD
● Mudança da ferramenta de suporte
● Contratação de mais uma pessoa para o time

                       



Focar nos 
aprendizados







O que temos de novo?
●

                       



O que temos de novo?
●

                       



O que temos de novo?
●

                       



O que temos de novo?
●

                       



Resultados 
muito 
mais 

focados 
no cliente 

e menos 
em 

vendas!



Como planejar o 
futuro incerto?



A melhor maneira 
de prever o futuro 

é criá-lo.
                   -Peter Drucker



Ciclos curtos & 
Simplicidade



Ciclo do 1º trimestre



Ciclo do 1º trimestre



Importância das Cerimônias



Hora de brilhar



Mostrar o valor do 
Sucesso do Cliente

Hora de brilhar



Trazer o cliente paro centro do 
negócio através do propósito
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Autonomia e 
Responsabilidade



CO-CONSTRUÇÃO 



Integração entre 
os times



Produto + CS
Somos um time só?



Integração entre 
os times

Produto

Sucesso do Cliente



Iniciativas dos 
times



Iniciativas dos 
times



OKR X Outras Metodologias
                       Metas muito 

desafiadoras

                       



OKR X Outras Metodologias
                       Metas muito 

desafiadoras

Ciclos curtos & 
Simplicidade

                       



OKR X Outras Metodologias
                       Metas muito 

desafiadoras

Ciclos curtos & 
Simplicidade

Autonomia e 
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obrigada
          Camila Bonetti Nunes
                                                                                                                                        
                             


