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Voce vai ver 
por aqui...

O que é propósito maior? 04.

Benchmark 09.

Como criar seu propósito 11.

Por que é importante ter um propósito? 13.

Círculo dourado de Simon Sinek 05.
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John F. Kennedy visita o NASA Space Center 
e, vendo um zelador com uma vassoura, pergunta 
o que ele está fazendo. O zelador responde: 
“Sr. Presidente, estou ajudando a colocar 
um homem na lua.”



Como 
sua empresa 
pretende contribuir 
para a humanidade?

Isso mesmo.

O propósito da empresa é a razão pela qual ela existe 
e é relacionado à diferença que a empresa quer fazer 
no mundo.

Quanto mais claro for o propósito, mais fácil fica 
a tomada de decisão no dia a dia de trabalho.

É algo que nunca pode ser dado como conquistado,
porque caso seja, começa a ser esquecido e logo 
se extingue.

Em um nível pessoal, propósito é o que dá sentido
para nossas vidas e nos move adiante. 
Propósito é aquilo que nos faz acordar mais 
motivados para ir trabalhar: não apenas porque 
estamos sendo bem pagos, mas porque, sinceramente, 
sentimos que fazemos a diferença no mundo.



Simon Sinek e o círculo dourado

A importância de se ter 
um propósito

Propósitos geram alinhamento, 
identificação e fidelidade.

Bons propósitos engajam.
Por ele, pessoas defendem 
marcas, vendem produtos, 
fazem marketing.

O que?

Como?

Por que?

Por que sua empresa 
faz o que faz? 
Qual o propósito?

Como ela faz?

O que ela faz?



Cuidado para não cair 
no erro: missão e visão 
não são a mesma coisa 
que propósito



Missão e visão não são a mesma coisa 
que propósito

Missão é a estratégia central 
a ser realizada para cumprir 
o propósito.

Visão significa a vívida 
e imaginativa concepção 
de como o mundo vai olhar
para o seu negócio quando 
o seu propósito for em grande 
parte realizado.

Mas é muito comum ver empresas 
confundindo suas missões 
e visões com suas declarações 
de proposito.
Um erro, pois a missão conta 
“o que” e “como” a empresa faz; 
a visão revela “aonde ela quer 
chegar”; mas é o propósito 
que revela “porque” ela existe. 

Vale dizer também que missão 
e visão infelizmente 
se transformaram 
em reservatórios do lugar comum.

Pode reparar, há algumas dezenas 
de placas de mármore 
na recepção de diferentes 
empresas que ostentam 
as mesmas palavras, como 
qualidade, liderança e cliente. 

Um exemplo real: “nós buscamos 
a liderança, provendo um serviço 
da mais alta qualidade, em prol 
da satisfação de nossos clientes”.

O que uma declaração como essa 
diz sobre a empresa, que a torna 
realmente única e indispensável?

Será que se na calada da noite 
mudássemos as placas 
de algumas empresas, umas 
pelas outras, seus colaboradores 
e visitantes perceberiam?



Ronaldo Fonseca
Partner & CEO Onawa

“O lucro é fundamental 
para que a empresa exerça 
seu propósito. Mas ele não pode 
ser o propósito da empresa.”



As maiores empresas do mundo 
existem e lucram por meio da paixão 
e de um propósito

Facebook

Conectar 
o mundo todo.

Nike

Trazer inspiração 
e inovação para 
todos os atletas 
do mundo. 
Se você tem 
um corpo, você 
é um atleta.

Google

Organizar 
as informações 
do mundo todo 
e torná-las 
universalmente 
acessíveis e úteis.

Starbucks

Criar experiências 
e conexão 
com cada pessoa 
que compra 
nossos produtos.

Disney

Fazer as pessoas
felizes.



Nossa missão
Construir e ativar comunidades
de empresas e pessoas,
usando tecnologia e recomendação
para gerar resultados extraordinários.

Nossa visão
Em 2023, ser a maior comunidade
de negócios por recomendação do Brasil
em número de ativos, empresas
e volume transacionado. 

conectar
e

gerar

transformar

pessoas

vidas
oportunidades,

empresas,



Se a sua organização 
desaparecesse hoje, 
o que o mundo perderia?



Checklist para criar o propósito 
da sua empresa

Por que a empresa existe? 

Por que isso é importante?

O que aconteceria se a empresa deixasse 
de existir?

Você conhece, claramente, quais 
os sentimentos e valores que motivaram 
o início da sua organização?

O que sua empresa faz de mais significativo? 
(a resposta não pode ser produtos ou serviços, viu?)

Por que as pessoas devem dedicar energia 
a empresa?

A forma como sua empresa lucra 
vai de encontro com o propósito dela?

O que faria um lover da sua marca agir 
de acordo com os interesses da sua empresa 
e não os pessoais?

Qual o propósito da sua empresa?
5 pessoas diferentes que trabalham nela 
responderiam esta pergunta da mesma forma?



Uma empresa com propósito
carrega consigo uma rede 
de lovers. E saiba: eles não seguem 
sua marca pelo que ela fala,
mas pelo que ela faz.



Para ter sucesso no People Commerce,
a empresa precisa ter um propósito maior.

O pilar principal do People 
Commerce é o relacionamento.
E quando se fala de relacionamento, 
é fundamental ter alinhamento
de propósitos entre as partes.

Quanto maior for este alinhamento,
mais fácil será a ativação do seu 
canal People Commerce,
ficando menos dependente de altas 
comissões por venda.

Um propósito maior 
ajuda sua empresa a:

Atrair Lovers

Reter e fidelizar Lovers

Engajar e ativar o canal:
os Lovers vendem não só pela 
comissão que recebem, mas por 
acreditar na marca e em seu 
propósito. 
  



Propósito também é argumento de venda.

Muito cuidado:O consumo está cada vez mais 
consciente e as novas gerações 
de consumidores não buscam apenas 
um produto, mas a experiência 
inserida nele.

Agora, antes de comprar, as pessoas 
buscam saber tudo sobre a empresa,
sobre as práticas adotadas, sobre 
os bastidores, cadeia de produção
e é importante que todas as etapas 
operacionais estejam alinhadas 
ao propósito da empresa.

se sua empresa fala 
uma coisa e faz outra, 
a tendência é dar errado.



Autenticidade é fator chave. 
Atalhos não são permitidos.
As pessoas não se mobilizam 
em torno de bandeiras falsas, 
ao menos não por muito tempo.



Materiais de apoio

Simon Sinek, explica em TED o Círculo Dourado

https://youtu.be/POfQlg0V0Cc

Livros

   Capitalismo consciente - John Mackey & Raj Sisodia

   Comece pelo porquê - Simon Sinek

   Empresas humanizadas - Raj Sisodia, David Volfe e Jag Sheth 




