
Acabe com o papo furado e a espera de outras 
pessoas no início da reunião. Uma saudação geral é 

suficiente.  

Objetividade faz parte da cultura:

...antes mesmo de entrar nela. Esta é a principal 
mensagem deste infográfico: organize o  “Antes”, o 

“Durante” e o  “Depois”. Olha só:

Planeje a reunião...

BOAS PRÁTICAS 
PARA REUNIÕES

ANTES

DURANTE

DEPOIS

NÃO FAÇA  
MUITAS REUNIÕES. 

Reuniões podem ser cansativas e demoradas demais. 
Como uma liderança da Code7, o planejamento e 

organização de reuniões é sua responsabilidade. Neste 
infográfico, apresentamos dicas de como fazer reuniões 

do jeito que elas devem ser feitas.

Defina quem deve participar e o objetivo da reunião. A 
partir disso, defina o resultado que você espera. Se 

alguém não interagiu ou estava focado em outro assunto, 
reavalie sua participação em novas edições.

Deixe claro a pauta e os assuntos que serão abordados. 
Se possível, adiante o que se espera dos participantes. 

Envie um convite por e-mail com uma sala “reservada” e 
teste todos os recursos antes. 

Antes de marcar dezenas de reuniões em uma semana, 
organize, avalie os processos e as responsabilidades das 

equipes. Deixe claro todos os detalhes e otimize seu 
tempo ao fazer reuniões mais focadas e com objetivos! 

Em apenas 30 minutos você consegue fazer uma reunião 
produtiva, economizando tempo:  

Não esqueça de compartilhar arquivos e informações 
relevantes com todos os convidados antes da reunião 

acontecer. 

Se você está organizando uma reunião...

Se você está organizando uma reunião...

Se você foi convidado para uma reunião... 

Se você foi convidado para uma reunião... 

Como líder, tenha certeza que...

Planeje.

Defina.

Previna.

Câmera: ligada.
Início da reunião

Nunca se atrase. Ligue sua câmera antes de entrar na 
reunião. Veja se o seu áudio está funcionando e 
prepare sua voz. Defina regras para a reunião, como 
manutenção das câmeras ligadas. Tenha alguém 
para controlar o tempo e para escrever a ata. Ligue 
um timer dentro da reunião, para que todos tenham 
ideia de quanto tempo passou e falta. 

Não seja um desconhecido! Quando 
estiver em uma reunião com o cliente, 
sempre esteja com a câmera ligada.

Copo d’água ao seu lado.
Durante a reunião

Inicie lendo a Pauta da reunião  
Não recomece a reunião se um convidado atrasar  
Corte os falastrões, se necessário  
Solicite foco e objetividade 

Tchau, pessoal!
Final da reunião

Registre tudo em uma ata na Intranet  
Determine responsáveis e prazos para cada ação e 
próximos passos  
Faça Follow-up 

Ao entrar na sala
Início da reunião

Ao decorrer da conversa 
Durante a reunião

Tchau, pessoal!
Final da reunião

Questione tudo o que tiver dúvidas e não tenha medo 
de falar. Se a pauta não foi lida, questione sobre a 
mesma. Veja, também, se é necessário ligar a câmera.

Preste atenção e anote tudo que diz respeito as suas 
responsabilidades. Fique ligado no tempo. Caso o 
organizador passar do limite, avise-o. Ajude os outros 
participantes a focar no assunto da reunião. 

Cobre a ATA  
Solicite resumo final  
Questione sobre os próximos passos 

?

AVALIE se sua presença realmente é  
imprescindível. 

RECUSE e leia a ATA posteriormente se sua  
presença não é necessária. 

QUESTIONE convites para reuniões longas. 

PEÇA arquivos, informações, pauta e tudo que  
for útil para a reunião. 

TODOS entenderam seus papéis, o porquê da reunião 
e suas próximas responsabilidades e prazos. 

COBRE atrasos, faltas e quebra de regras daqueles 
que devem ser cobrados.

A ATA seja disponibilizada a quem se interessar e com 
os participantes que não entraram na reunião.

TERMINE a reunião anotando as lições aprendidas e 
se os resultados chegaram ao esperado, no início. 

A Code7 é uma empresa de softwares que simplificam a 
comunicação digital entre as marcas e seus 

consumidores. A plataforma de comunicação da Code7 
proporciona uma experiência omnichannel, para que a 
comunicação possa ser focada na mensagem, não no 

meio. As soluções da Code7 disponibilizam, para 
empresas de todos os portes, serviços que, antes, eram 

acessíveis apenas para grandes empresas especializadas 
em atendimento. Com a Code7, empresas podem 

atender seus consumidores pelo melhor canal que existe: 
o que eles preferirem, na hora que escolherem. 

 
Seja por mensagens de texto, chamadas telefônicas, e-
mail, whatsapp, chat ou voicebots, a Code7 simplifica a 

comunicação, para que o seu consumidor tenha a melhor 
experiência possível, seja via web, desktop, mobile ou 

mídias sociais. 
 
 

Conheça mais em www.code7.com

SOBRE A CODE7


