


Treinamento:

Exame de Certificação:
Público-alvo:

Pré-requisitos:

Ter participado do Treinamento com parceiros 
registrados do CertiProf® ou do treinamento 
OKR BootCamp (pessoalmente ou on-line) nos 
últimos anos via Polo Academy ou é um candidato 
que cuida do conhecimento anterior que garante 
o cumprimento dos objetivos avaliado no exame 
de certificação.

 ● Código da Certificação: OKRCP.

 ● Formato: Múltipla escolha.
 ● Perguntas: 40.
 ● Idiomas: Português/Inglês/Espanhol.
 ● Pontuação de Aprovação: 24/40 ou 60 %.
 ● Duração: Máximo de 60 minutos.
 ● Livro aberto: Não.
 ● Entrega: Este exame está disponível online.
 ● Supervisão: Ficará a critério do parceiro.

Gestores interessados em mensurar o desempenho 
da sua organização e equipes. Profissionais de 
recursos humanos a fim de conhecer novas técnicas 
de avaliar performance. Profissionais de diferentes 
áreas, finanças, customer success, produção, logística, 
TI. Gerentes de Projetos, Product Owners, que 
queiram maximizar o valor de uso de suas entregas. 
Quem já usa algum sistema de gestão de metas e 
desempenho, mas precisa melhorá-lo. 

Objetivos de Aprendizagem:

 ● Entender as diferenças entre OKRs, KPIs e 
outros sistemas de metas.

 ● Entender a Integração dos OKRs corporativos 
e OKRs individuais.

 ● Dominar todo o ciclo de vida dos OKRs na 
prática.

 ● Analisar estudos de casos de Startups e 
grandes empresas.

 ● Elaborar planejamento estratégico por meio 
dos OKRs.

 ● Elaborar o planejamento de produtos e 
projetos por meio dos OKRs.
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Introdução:

Essa certificação habilita os detentores da OKRCP a facilitar todas as etapas do ciclo de vida dos 
OKRs em sua organização (ou clientes), desde a elaboração de bons Objetivos e Resultados-Chave, 
até as fases de desdobramento de metas estratégicas, táticas e operacionais, monitoramento e 
encerramento. Usando esse conhecimento adquirido, eles farão a cultura dos OKRs acessível a 
todos os colaboradores da organização (ou clientes).

É uma abordagem simples de entender e difícil de aplicar, para criar alinhamento e engajamento em 
torno de metas mensuráveis. O objetivo é garantir que todos andem na mesma direção, com 
prioridades claras, em um ritmo constante. OKRs tem sido condição para investimentos nas Startups, 
pois proporcional previsibilidade do posicionamento estratégico e priorizações. 


