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Quem já leu ou assistiu a Henrique V, de 
Shakespeare, sabe o porquê. Em 1415, no 

dia 25 de outubro, uma batalha entre ingleses e 
franceses mudou o panorama político da Europa. 
Na Batalha de Agincourt, seis mil ingleses der-
rotaram 30 mil franceses, é o que retrata a peça. 
Na  véspera da batalha, o rei faz um  emocionante 
e arrebatador discurso à frente da tropa. Não se 
tratava de um discurso simplesmente inflama-
do, mas que  lembrava aos soldados a  razão de 
ser daquela  estratégica disputa e o propósito  pelo 
qual, como ingleses, eles eram movidos.

Coisas iguais a essa vivem  acontecendo até 
hoje, ainda que em “campos de  batalha” diferen-
tes. Há um seleto grupo de empresas no mundo 
que são amadas — veja bem, literalmente ama-
das, e não somente admiradas — por todos os 
 públicos com os quais estas se relacionam: clien-
tes, colaboradores,  fornecedores e a  comunidade 
mais ampla. 

Não faz muito temo, caiu em minhas mãos o 
livro Firms of Endearment. Seus três autores — R. 
Sisodia, D. Wolfe e    J. Sheth — estudaram centenas 
de  companhias e identificaram 28 que atendem 
a esse  critério. Essas empresas pagam muito bem 
os empregados, entregam valor  para seus clien-
tes, estão rodeadas por uma  rede de prósperos 
fornecedores e, atenção,  trazem um fantástico 
retorno  aos acionistas: 1.025% nos últimos dez 
anos, versus apenas, 122% às empresas listadas 
no S&P 500 e 316% para as companhias citadas 
no Good to Great, do Jim Collins.

O que essas 28 organizações têm em comum? 
O subtítulo do livro sintetiza a resposta: “Como as 
melhores empresas do mundo lucram por meio 
da paixão e de um propósito”.

Propósito. Este é o conceito-chave que está 
provocando uma  verdadeira  revolução no mo-
do que empresas e  marcas são geridas.

O que exatamente é propósito? Vou começar 
pelo que não quer dizer isso 

Propósito não é uma causa. Causas são passa-
geiras, muitas vezes fruto de  oportunidades ino-
culadas na empresa de fora para dentro. Não se 

trata de algo nascido em suas entranhas, parte 
de sua história. Causas, frequentemente,  servem 
para reduzir o sentimento de  débito  social que 
as organizações e seus gestores têm com a na-
tureza, com a comunidade, com o mundo a seu 
redor enfim. Propósito, ao contrário, é fruto da 
própria história da organização.

Propósito é muito diferente de missão e valo-
res. Todos nós, se formos intelectualmente ho-
nestos, já percebemos uma grande verdade: se 
de madrugada trocarmos os quadrinhos com 
missão e valores da parede de uma empresa com 
os de  outra, no dia seguinte ninguém  perceberá 
a  mudança. Num estudo recente que  fizemos 
com 50 grandes organizações, ficou cristalino o 
 seguinte: as  palavras e expressões usadas para 
compor a missão, a visão e os valores das organi-
zações repetem-se ad nauseam. Missão e visão, 
instrumentos que foram criados para individu-
alizar as empresas, pasteurizaram-se e se pare-
cem muito uns com os outros. Não é o caso de 
abandoná-los, mas de dar um passo à frente, em 
busca de algo que expresse de forma única a ra-
zão de ser da empresa espelhada   em sua marca.

Em um nível pessoal, propósito é o que dá 
sentido a nossas vidas e nos   move adiante. Pro-
pósito é aquilo que nos faz acordar mais moti-
vados para ir trabalhar, não apenas porque esta-
mos sendo bem pagos, mas porque sentimos que 
 fazemos diferença no mundo. Como  disse um 
amigo meu: “Propósito acaba com crise do Fan-
tástico”. E ele me explicou. No domingo à noite, 
durante o Fantástico, da TV Globo, ele ficava so-
frendo por  antecipação sobre o retorno à empre-
sa no dia seguinte e a longa semana pela  frente. 
Quando, porém, em outra  organização, ele en-
tendeu que havia um propósito que o  motivava e 
que dinamizava a organização, aquele momento 
do domingo  passou a ter outro clima. 

Propósito não é posicionamento,  embora sai-
bamos o quanto posicionamento é uma ferra-
menta básica de  mercado. Posicionamento refle-
te um  ponto de diferenciação, propósito expres-
sa um ponto de vista. Posicionamento é compe-

titivo, propósito é distintivo. 
Propósito é o significado maior que organiza 

todos os outros relacionados a uma marca cor-
porativa. O propósito nasce da alma da organi-
zação: a matéria-prima simbólica responsável 
pela sua fundação, o sonho original que inspi-
ra a sua existência. E está enraizado nos sonhos 
de seus fundadores, aquilo que torna a empresa 
autêntica e indispensável para o mundo.

Posicionamento Propósito

Cabeça Coração

Ponto de diferença Ponto de vista

Construído  
de fora

Construído  
de dentro

Competitivo Distinto

Empregados Mensageiros

“Contrato”  
com o cliente

Aliança  
com o cliente

Próximo trimestre Próxima década

O propósito e sua forma de expressá-lo, o que 
denominamos Master Idea, não são criados de 
fora para dentro; são escavados, revelados, iden-
tificados a partir de um criterioso e profundo pro-
cesso de análise que leva em conta as origens da 
empresa, seus valores e artefatos culturais. Em-
presas e marcas onde já atuamos para construir 
Master Ideas deixaram claro que o propósito é 
único, está enraizado na organização e é uma 
poderosa ferramenta de engajamento e alinha-
mento de comunicação.

São empresas que decidiram abolir a dico-
tomia “fazer o bem” versus “obter bons resulta-
dos”. Elas desejam ir muito bem financeiramen-
te, fazendo o bem – em outras palavras, definin-
do um propósito claro sobre como irão melho-
rar o mundo. 

E a sua empresa? Ela tem um propósito?

OpiniãO

Mais que uma espada, um propósito
Como seis mil ingleses derrotaram 30 mil franceses no século 15
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de dar o próximo passo e assumir esse 
compromisso.

A operadora de telefonia Claro foi ga-
nhadora em Cannes, no ano passado, do 
Ouro brasileiro em Press com uma cam-
panha, criada pela Ogilvy, que pedia aos 
motoristas para não enviar torpedos en-
quanto dirigem. Agora, segundo a direto-
ra de marketing da Claro, Trícia Cristilli, a 
empresa quer uma atuação maior nas co-
munidades carentes e está se preparando 
para lançar em abril outra campanha, en-
volvendo música e jovens.

Porém, justamente pelo fator transpa-
rência, o projeto só será efetivado depois 
que a operadora resolver uma questão an-
terior: oferecer um melhor serviço telefô-
nico às comunidades onde irá atuar. Em 
poucas palavras, não adianta abraçar uma 
causa em um lugar onde a marca não é re-
cebida de maneira apropriada. “O desafio 
é a entrega de um serviço de qualidade e 
por isso o trabalho é de formiguinha. Não 
adianta enganar”, declara Trícia.

Sempre conectado
A Coca-Cola, uma das precursoras 

dessa jornada das causas, sabe muito 

bem disso. “É primordial que todos os 
programas e ações que desenvolvemos 
de sustentabilidade gerem valor social e 
econômico para as comunidades onde 
 atuamos. Isso está em nosso DNA”, diz 
Andrea Souza Silva, gerente de comu-
nicação externa e sustentabilidade da 
Coca-Cola  Femsa Brasil. 

A empresa se empenha em enten-
der o perfil das pessoas que estão em 
torno das operações da marca para 
compreender  quais ações atendem 
melhor às suas necessidades, garante 
a executiva. Desse modo, fica mais fá-
cil impactá-las positivamente e, assim, 
fazer com que aceitem a ação. Na Co-
ca-Cola, as questões sociais e de sus-
tentabilidade não estão sob o guarda-
-chuva do marketing, mas sob a batu-
ta da área de sustentabilidade. “O de-
safio é encontrar boas oportunidades 
dentro do segmento de ação da com-
panhia”, diz Andrea.

Entre as campanhas sustentáveis da 
Coca-Cola está “Cada garrafa tem uma 
história” que conta como os programas 
apoiados pela empresa podem transfor-
mar vidas. “A campanha foi concebida 

de forma diferente de tudo o que já fi-
zemos. Sem roteiro pré-definido, con-
vidamos o cineasta Breno Silveira para 
vivenciar nossas iniciativas. Ele desco-
briu pessoas  incríveis que fazem dife-
rença positiva em suas comunidades”, 
conta a gerente.

A campanha foi veiculada em toda a 
América Latina. Entre os protagonistas 
está o líder do movimento de catadores 
de lixo Tião Santos, que também faz par-
te de outros programas da Coca-Cola, co-
mo Reciclou Ganhou e Assentos do Está-
dio Maracanã com Garrafas PET, ambos 
focados na reciclagem. 

Não foi por acaso que a companhia es-
colheu Santos, presidente da Associação 
de Catadores do Jardim Gramacho, no 
Rio de Janeiro. Ele é um cidadão engaja-
do e se tornou estrela internacional de-
pois de protagonizar Lixo Extraordinário, 
que concorreu ao Oscar de melhor docu-
mentário em 2011 e que tem como tema 
o trabalho do artista plástico Vik Muniz 
sobre os catadores do maior aterro sani-
tário do mundo. Estar atento a pessoas 
como Tião Santos faz parte desta cone-
xão com esse novo mundo. 

Desafios do novo approach

Dicas para os profissionais  
enfrentarem os novos desafios

▪ Identificar os sentimentos e os valores que 
são mais importantes e significativos para 
seu público-alvo, especificamente, e para a 
sociedade, de forma geral

▪ Adaptar estratégias, produtos e serviços a 
esses sentimentos e valores

▪ Gerar nos colaboradores (marketing interno) 
a consciência de que valores e sentimentos 
precisam ser atendidos e que isto constitui 
fator crítico de sucesso para a organização

▪ Conciliar o cumprimento dos desafios 
acima com a manutenção e aumento da 
lucratividade e da rentabilidade

▪ Estar sempre preocupado com as 
mudanças e a evolução da sociedade e do 
comportamento do consumidor

▪ Ter sempre em mente que as empresas que 
primeiro e melhor detectam tais mudanças e 
sentimentos tem mais probabilidade de sair 
na frente e se estabelecer como a referência 
diante dos clientes e da sociedade
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Diferente de uma ação filantrópica, a 
adoção de uma causa é um proces-

so em médio a longo prazo e que se dá 
de dentro para fora da empresa. Algu-
mas vezes é provocada pelo estabeleci-
mento de metas corporativas. Há dois 
anos, a Unilever lançou o projeto Sus-
tainable Living Plan para dobrar seus 
negócios até 2020, reduzindo o impacto 
ambiental. No Brasil, na mesma época, 
a empresa, que tem como um de seus 
pilares a saúde, lançou o sabonete an-
tibacteriano Lifebuoy, com uma cam-
panha em que divulga a lavagem das 
mãos como a forma mais barata e efi-
ciente de evitar doenças.

A campanha envolveu o departamen-
to de sustentabilidade, o jurídico e a área 
de negócios da Unilever para chegar à 
escolha do parceiro: a Pastoral da Crian-
ça, que além de ser uma entidade de alta 
credibilidade no País e estar relacionada 
à melhoria da saúde, ainda tem uma ca-
pilaridade muito grande nas 40 mil co-
munidades em que trabalha. Em parce-
ria com a Pastoral, a Unilever elaborou 
200 mil apostilas para a capacitação de 
voluntários. 

O Facebook foi importante na divul-
gação desta campanha. A cada like na 
página do Lifebuoy, um sabonete era 
doado à rede da Pastoral. As redes so-
ciais também fizeram parte da campa-
nha do purificador Pure it em prol do 
acesso à água segura. Quem doasse um 
purificador à Pastoral poderia enviar 
uma mensagem a seu receptor. “A cau-
sa associada é clara porque o produto 
já entrega a sustentabilidade. E esta é 

cia e respeitabilidade em programas 
de combate à seca. A ASA reúne mais 
de 700 organizações e está presente 
em 11 Estados brasileiros que sofrem 
com a falta de água. Depois de estu-
dos feitos por universidades, em 1999 
a ASA desenvolveu um projeto visan-
do à criação de um milhão de cister-
nas para o abastecimento de cinco mi-
lhões de pessoas em regiões críticas 
do semiárido. A ideia é que as pesso-
as não deixem suas terras, mas lá per-
maneçam e desenvolvam a agricultu-
ra familiar, abastecendo suas casas e 
gerando renda. 

Para convencer seus pares dentro da 
empresa sobre a importância do traba-
lho da ASA, Cláudia conta que foi ex-
plicando o projeto de marca em mar-
ca. “Todas apoiaram e se engajaram. 
No final, todo mundo ficou encantado 
com o resultado”, garante. Como pre-
sidente do Comitê de Sustentabilida-
de da Associação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA), Cláudia encabeçou o 
lançamento, no ano passado, do Guia 
de Recomendações para uma Melhor 
Comunicação Sustentável. Entre as se-
te diretrizes estabelecidas pelo guia da 
ABA, está justamente a de assegurar 
que todas as comunicações internas e 
externas da empresa estejam de acor-
do com a política de sustentabilidade 
da organização.

Engajamento
O trabalho da ASA se adequou perfei-

tamente ao propósito da PepsiCo, que re-
solveu estabelecer a meta de doar R$ 3,5 
milhões entre 2012 e 2015 para a cons-
trução de cisternas destinadas ao arma-
zenamento da água da chuva. As redes 
sociais, que podem servir como instru-
mento eficaz na divulgação de conteú-
dos, foram cruciais para a mobilização. 
Foi criada uma página no Facebook para 
veicular durante um mês — entre agosto 
e setembro do ano passado — a campa-
nha “Colhendo Chuva”.

Uma das preocupações da equipe 
da multinacional era fazer uma cam-
panha crível, de maneira que ficasse 
claro ao participante como ele estaria 
contribuindo para a melhoria de vida 
dos habitantes do semiárido. Primeiro 
foi divulgado um filme de engajamen-
to, mostrando o semiárido. Depois, o 
internauta foi convocado a participar, 
no site da campanha, de três maneiras: 
com um simples curtir a página, con-
vidando um amigo ou realizando do-
ações (feitas diretamente para a ASA). 

A cada curtir na página do “Colhendo 
na Chuva”, era possível ver a construção 
virtual de uma cisterna do projeto. Ao to-
do foram 90 mil likes e 14 mil compar-
tilhamentos no Facebook. O retorno ao 
internauta foi a realização de outro fil-
me, no qual apareciam as famílias be-
neficiadas. Quanto à ASA, agora a Pep-
si está auxiliando a entidade a comuni-
car melhor sua marca.

Kátia Mello

Resultados em longo prazo
Impacto pode ser imediato, mas frutos serão colhidos no futuro

uma maneira direta de levar a voz do 
consumidor à comunidade”, explica a 
gerente de sustentabilidade da Unile-
ver no Brasil, Ligia Camargo.

Água para o sertão
Um projeto relacionado à sustenta-

bilidade não precisa ser desenvolvido 
necessariamente por um gerente des-
sa área específica. Para Cláudia Pires, 
diretora do Instituto PepsiCo, o impor-
tante é que a causa seja autêntica e re-
levante e que o profissional tenha uma 
visão sistêmica e a percepção de que 
tudo está interconectado. Se ele tiver 
este olhar sobre todo o processo, pode-
rá decidir por um parceiro que não seja 
alguém conhecido do grande público. 

O fato de uma das diretrizes globais 
da Pepsi Co. ser o acesso à água fez com 
que Cláudia e toda a equipe envolvida 
escolhesse como parceiro a Articulação 
do Semiárido Brasileiro (ASA), uma or-
ganização conhecida apenas no Nor-
deste, mas que tem grande abrangên-

o guia de recomendações para 
uma melhor comunicação 
sustentável, da aba, estabelece 
que todas as comunicações 
internas e externas da empresa 
devem estar de acordo com a 
política de sustentabilidade da 
organização

Cláudia Pires: acesso à água é uma das diretrizes globais da PepsiCo Lígia Camargo, da Unilever: parceria com a Pastoral da Criança

Projeto Colhendo Chuva, da Pepsi: 14 mil compartilhamentos no Facebook
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A cada temporada surge uma nova ex-
pressão que areja as  discussões so-

bre temas analisados exaustivamente pelo 
mercado. Marcas Servis é um desses novos 
conceitos. Surgiu recentemente, em meio 
à necessidade de maior interatividade com 
os clientes diante do avanço das redes so-
ciais e também da observação mais aten-
ta  sobre a pertinência das intervenções no 
 cotidiano dos consumidores.

Trata-se de um conceito criado pe-
la empresa de pesquisa e consultoria 
 Trendwatching e que está relacionado à 
disposição das marcas em colocar-se ao 
lado do consumidor, mantendo-se  atentas 
ao que ele quer comprar, e não ao que a 
marca quer vender. Para Luciana Stein, 
coordenadora do escritório da Trendwa-
tching na América do Sul, esse posiciona-
mento vai além de uma  tendência   que po-
de confirmar-se ou não, dependendo da 
dinâmica do mercado. “É uma visão, um 
estado de prontidão das marcas”, avalia.

Para que uma empresa tenha  marcas 
que possam ser incluídas nessa nova 
 definição, a estratégia de atuação tem de 
apresentar algumas atribuições  básicas. 
Entre elas, estar pronta para auxiliar o 
cliente no que ele precisar, independen-
temente de isso fazer ou não parte do seu 
 core business; olhar a relação de compra 
e venda do ponto de vista do consumi-
dor, permitindo que ele  teste produtos; 
e dar dicas úteis que  facilitem sua rotina, 
promovam economia, otimizem gastos e 
outras recomendações mais  amplas que 
possam contribuir para melhorar a qua-
lidade de vida do seus clientes.

Marcas ‘preguiçosas’
Muito presente em mercados mais 

 desenvolvidos, principalmente na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, o conceito 
de marca servil começa a ser digerido 
 pelo mercado brasileiro aos poucos. Mes-
mo porque algumas empresas, embo-
ra  tenham ações e projetos que podem 
ser enquadrados nessa nova definição, 
ainda não adotaram claramente para o 
seu público esse posicionamento estra-
tégico.  Lucina assinala que, no mercado 
brasileiro, é possível encontrar empresas 
que  realizam diversas ações ou projetos 
 isolados que, se fossem agrupados em 
uma visão  ampla, poderiam ser classifi-
cados claramente pelos seus consumido-
res como servis. Isso porque são corpo-
rações que dividem com o consumidor o 
que sabem, criando aulas, cursos e treina-
mentos para compartilhar conhecimen-
tos diversos.  Outras buscam facilitar as 
coisas de maneira prática, reconhecen-
do em quais momentos podem agilizar a 
vida do consumidor, intervir dando mais 
eficiência e conveniência.

Porém, para a coordenadora, são  raras 
as empresas brasileiras que podem ser 
 incluídas nessa nova definição. “As mar-
cas ainda estão muito centradas nelas 
 mesmas. Muitas, inclusive, mostram-se 
cada vez mais ‘preguiçosas’ diante de tan-
tos novos consumidores. Nesse  mercado 
brasileiro em crescimento, acreditam que 
podem fazer menos esforço para conquis-

em alimentação saudável, que aprendeu 
desde cedo que a prestação de  serviço po-
de fazer a diferença na  briga por consu-
midores. A partir desse  posicionamento, 
a empresa transformou a compra de ali-
mentos em uma experiência mais relevan-
te, atribuindo-lhe, por exemplo, a busca 
por bem-estar e saúde. Fábio Hertal, di-

Servir pode ser um bom negócio
Consumidores agora buscam marcas que os ajudem a tornar a vida mais prática

retor de  comunicação e novos negócios, 
identifica desde o início aspectos na ope-
ração da Hortifrúti que aproximam a mar-
ca do conceito de servir ao consumidor. 
“Legumes, verduras, frutas são commo-
dities. Assim como estruturas operacio-
nais, de custos e de design podem ser co-
piados. A diferença está no jeito, na habi-
lidade de servir as pessoas”, afirma.

Com uma rede de 25 lojas (distribu-
ídas por Espírito Santo, Rio de Janeiro 
e São Paulo), a Hortifrúti trouxe para o 
Brasil o Five a Day, projeto presente em 
mais de 40 países que ensina a consu-
mir cinco  porções de frutas diariamen-
te. Nas  gôndolas, expõe ícones e ferra-
mentas  tecnológicas, como QRcodes, que 
dão acesso a dados nutricionais sobre o 
produto, os benefícios à saúde, dicas de 
 consumo, história do fornecedor e do pro-
dutor daquela mercadoria, além de infor-
mações variadas, que vão do  plantio à co-
lheita, passando pelo armazenamento.

Welliton Moraes

tar novos consumidores, vários dos quais 
praticamente virgens”, analisa a executiva. 

Quer uma ajuda?
Entre as iniciativas que podem ser 

 enquadradas nessa nova visão, as ações 
desenvolvidas pela incorporadora  Tecnisa 
nessa linha têm sido uma das ferramentas 
utilizadas pela empresa para fazer fren-
te à acirrada competitividade do merca-
do imobiliário, segundo relata Denílson 
Novelli, gerente de e-business. “Adota-
mos  como princípio a ideia de que pre-
cisamos ajudar o consumidor a comprar, 
o que é bem diferente de simplesmente 
vender”, explica.

Um dos principais objetivos da Tec-
nisa é colocar à disposição do cliente o 
maior número de informações possível 
para que ele faça a aquisição de forma 
segura. “Criamos um fluxo de informa-
ções em várias  plataformas de comuni-
cação que explicam de maneira didática, 
por exemplo, o que é uma incorporadora, 
esclarecem termos burocráticos, listam e 
esmiúçam a documentação exigida para a 
compra, mostram seus direitos”, enumera.

A empresa disponibiliza  aplicativos pa-
ra tablets e  smartphones, que ajudam a 
comparar seus produtos com outras ofer-
tas do  mercado. Fora isso, aposta em pu-
blicações que contam a história do bairro 
onde o imóvel está localizado, dão dicas 
de decoração e de estilo de vida.

 Outra marca que segue esses princípios 
é a Hortifrúti, rede de varejo especializada 

Ajudar é...
▪ Deixar que os clientes testem  
antes de comprar

▪ Auxiliá-los a encontrar qualquer  coisa  
em tempo real

▪ Estar presente quando os clientes  
mais necessitem, mesmo quando eles  
não sabem disso

▪ Auxiliá-los a economizar, a monitorar 
qualquer coisa e a entender o mundo em 
tempo real

▪ Estar presente mesmo onde o  governo não está

▪ Auxiliar o cliente a começar o  
dia com o pé direito

▪ Ajudar a tirar o melhor proveito de tudo

▪ Oferecer recomendações realmente úteis

▪ Facilitar sempre e quando possível

Fábio Hertal, do Hortifrúti: QRCodes com dados nutricionais sobre os produtos nas gôndolas

Site da Tecnisa ajuda o cliente a conhecer melhor o bairro onde o imóvel está localizado

Fonte: Trendwatching 
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