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I// A IMPORTÂNCIA CRESCENTE E SEM VOLTA DO 
PROPÓSITO

Esta revolução do “business for good” faz emergir nas 
empresas a necessidade de formalizar suas contribuições 
à sociedade e de demonstrar impacto positivo. Este é o 
contexto da nova onda de interesse por propósito das 
marcas. Isso faz eco ao recente aumento de interesse pelas 
questões ligadas à razão de ser e ao propósito das marcas. 
Antecipando tais tendências, o referencial Marcas Positivas 
®, desenvolvido pela Utopies em 2016, fez do propósito o 
primeiro de seus 9 critérios, e a atualização sobre o tema 
nos motiva hoje a dedicar uma nota ao assunto.

Segundo a Universidade de Oxford e a EY, o número 
de artigos publicados destinados a líderes sobre o tema 
propósito de marca, purpose, foi multiplicado por 5 entre 
1995 e 2016, ultrapassando, desde 2012, o de artigos 
publicados sobre Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) e desenvolvimento sustentável.

E o interesse da liderança se dá por diversos fatores. De 
acordo com o Harvard Business Review, 89% dos altos 
executivos pensam que ter um propósito forte melhora 
a satisfação dos colaboradores; 84% acredita que 

aumenta a resiliência da empresa e sua capacidade de se 
transformar; e 80% considera que aumenta a fi delidade 
de seus clientes. No entanto, apenas 46% disseram que 
suas empresas já formularam tal propósito.

Ao mesmo tempo, o estudo Meaningful Brands, do Grupo 
Havas, aponta que metade dos consumidores de 33 países 
(incluindo o Brasil) não seriam afetados se 74% das marcas 
viessem a desaparecer, uma vez que somente 28% de todas 
elas são vistas como reais contribuintes para a melhora 
da qualidade de vida da sociedade. O estudo afi rma 
também que 75% dos consumidores têm expectativas de 
que as marcas possam contribuir ainda mais com o nosso 
bem-estar, porém apenas 40% enxergam que as marcas 
de fato já colaboram. Marcas que são percebidas como 
geradoras de impacto positivo são acompanhadas pelo 
aumento do desempenho fi nanceiro, cerca de 206% nos 
últimos 10 anos!

Estes dados sinalizam o quanto as marcas e o marketing 
devem mudar, e que as marcas positivas de amanhã serão 
diferentes das marcas dominantes de ontem e hoje.

Das Pequenas e Médias Empresas às grandes Corporações, do têxtil ao eletrônico ou mobilidade, da 
Europa ao Brasil, passando pelos Estados Unidos, um crescente número de empresas no mundo anuncia 
a partir de agora uma abordagem decididamente positiva do desenvolvimento sustentável, orientada 
para oportunidades de inovação e de negócios que representam a resolução de problemas ecológicos e 
sociais contemporâneos.

Em janeiro de 2018, Larry Fink, presidente do primeiro fundo de investimento mundial, o BlackRock, 
anunciou que, de agora em diante, só investiria em empresas preocupadas não apenas em mitigar riscos, 
mas também em contribuir positivamente à sociedade. A mudança foi divulgada em 2017, em uma de 
suas cartas anuais. Seu título era “A Sense of Purpose” (“Um Senso de Propósito”, em tradução livre).

«Os ventos não são favoráveis a quem não conhece seu porto de chegada»
Seneca

«Os ventos não são favoráveis a quem não conhece seu porto de chegada»«Os ventos não são favoráveis a quem não conhece seu porto de chegada»
Seneca

1 :  Ver a nota de posição de Utopies sobre "Como a RSE pode impulsionar suas marcas" (Maio de 2016)

II// OS TEXTOS SE MULTIPLICAM E AS REFLEXÕES 
CONVERGEM

«Cada empresa tem o potencial de mudar o mundo e não sobreviverá se não o � zer»
Richard Branson

«Cada empresa tem o potencial de mudar o mundo e não sobreviverá se não o � zer»
Richard Branson

Em todo caso, esta reconquista do sentido (na dupla 
acepção da palavra: por um lado, a signifi cação, ancorada 
em valores e oriunda de uma necessidade interior e, por 
outro lado, uma direção, um horizonte que inspira para 

o longo prazo) está refl etida claramente no surgimento 
de diferentes questionamentos sobre a fi nalidade das 
empresas, como por exemplo:
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• O crescimento do selo internacional B-Corp, conhecido 
no Brasil como Sistema B. Nos últimos anos, o Sistema B 
conquistou diversas empresas de portes variados e com 
alto crescimento no mercado nacional e internacional. 
Estas empresas colocam seus modelos de negócio a serviço 
do interesse geral, se beneficiando, desta maneira, de um 
status jurídico de Benefit Corporation. No Brasil, a aceitação 

deste status está sendo discutida com o Governo Federal. 
Para mais informações sobre o Sistema B, ver quadro;

SISTEMA B: A COMUNIDADE DE EMPRESAS "FOR PROFIT & FOR PURPOSE"

(“PELO LUCRO E PELO PROPÓSITO”, EM TRADUÇÃO LIVRE)
"Empresas que não buscam unicamente ser as melhores do mundo, mas as melhores para o mundo." É com esta 
frase contundente que a certificação B Corp (B como de Benefícios) apresenta a comunidade que reúne em torno 
de uma convicção: podemos ser uma estrutura com fins lucrativos e servir o interesse geral. Criada em 2006 nos 
Estados Unidos, reunindo hoje mais de 2000 empresas em mais de 50 países, a certificação baseia-se em um 
questionário completo, composto de 200 questões, que permite à empresa obter uma nota sobre 200 pontos (são 
necessários, no mínimo, 80 pontos para poder solicitar a certificação). 

Com uma diferenciação notável em comparação a outras certificações, o questionário B Corp (que é desenvolvido 
pela ONG B Lab, com base nos EUA e, a partir de agora, também na Europa) é gratuito, online e aberto a quem 
quiser tentar preenchê-lo. Com relação a outras ferramentas de avaliação orientadas à responsabilidade social 
empresarial, o BIA (“Business Impact Assessment”, nome dado ao questionário de avaliação da B Corp) concede 
um lugar particularmente importante à razão de ser da empresa ou da marca, bem como às provas concretas da 
personificação da mesma na oferta de produtos e serviços e no modelo de negócios da empresa.

A certificação vai de vento em popa, pois, aos históricos pioneiros internacionais (Patagonia, Ben & Jerry’s, 
Seventh Generation, etc.) vieram se agregar empresas com ações negociadas na bolsa e grandes grupos mundiais 
que anunciam publicamente seu interesse pela certificação e sua vontade de fazer certificar algumas de suas 
filiais, como a Danone.

A notar: sob o slogan "for profit & for purpose", o movimento B Corp avança a passos largos, uma vez que, 
a partir de agora, em certos países (essencialmente nos Estados Unidos e na Itália), soma-se à certificação um 
estatuto legal de “Benefit Corporation” que inscreve a razão de ser nos estatutos fundadores da empresa. Esta 
mudança busca proteger a missão da empresa, independentemente de qualquer que seja sua evolução.

No Brasil, além de atrair pequenas e médias empresas, em 2014, a Natura (gigante do ramo 
de cosméticos) converteu-se na maior empresa do setor industrial a ser B, levando a missão 
socioambiental para dentro de seu estatuto e garantindo que o crescimento reflita a geração de 
impacto positivo. Por outro lado, em 2017 a Unilever adquiriu a Mãe Terra (empresa B), para levar 
para dentro de casa a inspiração de princípios que norteiam o desenvolvimento de produtos e 
serviços das empresas B e que, ao mesmo tempo, permitisse democratizar o consumo de produtos 
naturais e orgânicos que cuidem das pessoas e do planeta.

www.bcorporation.net 

• As pistas esboçadas pela B Team, iniciada pelo chefe 
da Virgin Richard Branson, no relatório "New Ways of 
Working" (2015) colocam esta questão do propósito como 
um fator-chave de sucesso das empresas do futuro.

A reconquista do sentido também está presente no movimento 
que se desenvolve praticamente no mundo todo em torno 
do conceito de economia da funcionalidade, que vai ao 
encontro do conceito de propósito de marca: em nome de 
uma separação entre o crescimento econômico e o consumo 
de bens materiais e de recursos, consiste em passar da 
venda de um produto à oferta de um serviço. Exemplos disso 
são as fórmulas de locação, de subscrição ou de contrato 
de assistência/manutenção, as diferentes iniciativas de 
economia compartilhada e colaborativa, etc. Seja um grupo 
de casas de repouso que considere a sua razão de ser (por 
exemplo, ajudar a envelhecer melhor) para passar a favorecer 
a assistência em domicílio das pessoas de idade mais do que 
se contentar em lotar suas casas de repouso existentes, ou 

até mesmo um laboratório farmacêutico que leve em conta 
sua missão e vá além dos medicamentos, oferecendo um 
leque de soluções (incluindo não-medicamentosas: coaching 
esportivo, nutrição, etc.) que permita prevenir as patologias 
às quais está direcionado. A questão que se coloca para 
definir as ofertas da empresa (através de seus produtos e 
além destes) é igual à do propósito e da genuína natureza 
de sua contribuição social.

Desse modo, a crescente propensão das empresas a definir 
sua estratégia de RSE, e até mesmo sua estratégia de negócio, 
alinhando-as a objetivos globais da humanidade (ODS) é, 
de certa maneira, uma outra tendência que acompanha essa 
busca do sentido e da utilidade social.
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III//  O QUE É E O QUE NÃO É A RAZÃO DE SER 
DE UMA MARCA

Vale lembrar que a razão de ser ou o propósito de uma 
marca não é semelhante à sua visão nem à sua missão, 
que muitas vezes são declarações autocentradas e pouco 
inspiradoras, focadas em descrever o que fazem as 
empresas. Estes textos são geralmente distantes do que 
realmente interessa. 

Na maior parte dos casos, são insignifi cantemente 
rebuscados ou grandiloquentes, o que resulta em 
declarações genéricas sobre a utilidade social da categoria 
e não considera o que de fato conta – a saber, por que a 
empresa e a marca em questão fazem o que fazem, de 
maneira específi ca e única, e com o que querem contribuir 
para o mundo ou, pelo menos, para seu mercado.

Como o inglês Simon Sinek disse em seu TED: “Os 
consumidores não compram o que vocês fazem, nem 
como vocês o fazem. Eles compram a razão pela qual 
vocês o fazem”.

Umair Haque, ex-responsável pelo estudo Meaningful 
Brands na Havas, exprime de outra forma: "Se você 
continua a ver sua empresa como uma imensa fábrica que 
manufatura produtos, mais do que como um sistema que 
cria ideias humanas, reais e positivas, você ainda está 
na era industrial enquanto que o resto do mundo e, em 
particular, os consumidores, já entraram na era humana, 
uma era em que uma vida levada com sentido é o que de 
fato conta."

«Os dois dias mais importantes de nossa vida são o dia em que nascemos e o dia 
em que descobrimos porquê.» 

Mark Twain

«Os dois dias mais importantes de nossa vida são o dia em que nascemos e o dia «Os dois dias mais importantes de nossa vida são o dia em que nascemos e o dia 
em que descobrimos porquê.» 

Do What ao Why, passando pelo How, os diferentes níveis de intervenção e os benefícios vinculados

IMATERIAL/EMOCIONAL                 ESPECÍFICO DA MARCA

WHY//
POR QUE FAZEMOS 
O QUE  FAZEMOS

Razão de ser, história / DNA
Lógica de serviço e de utilidade social

Benefícios vinculados: sentido, diferença, relação

HOW // COMO FAZEMOS AS COISAS
Valores, recursos, parceiros Benefícios vinculados: confi ança, licença pra operar

WHAT // O QUE FAZEMOS
Os produtos ou serviços que vendemos, determinados por nossas 

ferramentas de produção (fábricas, competências) Benefícios vinculados: faturamento, transações

MATERIAL/RACIONAL                  GENÉRICO AO SETOR 

O trabalho de formulação e implantação de seu propósito 
é um momento essencial na vida de uma empresa, com 
o qual ela entrará em sintonia com as expectativas da 
sociedade, com sua história e com o que tem de única.

Assim, se formulada claramente e de maneira sóbria ("um 
grande propósito está compreendido em uma frase", 
dizia Kennedy), seguindo, por exemplo, uma estrutura 
que contenha: "acreditamos que… e existimos para…", a 
razão de ser pode cumprir múltiplas funções:

• DIFERENCIAR // uma marca é, acima de tudo, um 
ponto de vista, ela deve se posicionar com relação ao 
mundo à sua volta e dizer claramente o que quer aportar 
à vida das pessoas, o papel que quer oferecer para elas.

• DAR SENTIDO // ela serve de coluna vertebral para 
dar coerência às ações que pareceriam dispersas sem ela 
(é frequentemente o caso das iniciativas RSE, que versam 
indiferentemente sobre a produção, compras, o RH, a 
fi lantropia etc.)
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IV// DA RAZÃO DE SER À OFERTA DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS, AS MARCAS POSITIVAS SE CONSTROEM 
SOBRE RAÍZES E ASAS.

A formulação da razão de ser da marca é essencial, mas 
ela sozinha não é nada. Para evitar um "purpose-washing", 
onde grandes declarações de intenção se difundem nos 
painéis publicitários, mas não nos espaços de venda, é 
imperativo traduzi-la nos produtos, serviços e no mínimo em 
alguns atos simbólicos que a insiram no cotidiano para seus 
clientes, empregados e outros públicos. 

De fato, as marcas fortes e positivas são aquelas que têm 
ao mesmo tempo asas e raízes e uma “razão de ser” 
inspiradora e conectada com os grandes desafi os sociais 
de nosso tempo. No entanto, também é necessário ter a 
capacidade de concretizá-la no cotidiano da empresa, por 
meio de suas ofertas e suas práticas. Assim, a razão de ser 
anunciada pela Patagonia, ("utilizar sua atividade para 
inspirar e implementar soluções para a crise ambiental"), 
somente tem sentido e densidade se estiver incorporada a 
compromissos concretos e mensuráveis, originais e distintivos 
em seu mercado – do algodão 100% biológico à garantia 
vitalícia das roupas, da venda de roupas de segunda mão à 
promoção do reparo como um "ato radical", da supressão 
das embalagens à reutilização nas roupas de matérias 
primas recicladas (garrafas plásticas, caxemira etc.).

É exatamente aqui que a Responsabilidade Social 
Empresarial se junta com o propósito das marcas: ela 
garante que o propósito esteja refl etido nas ações da 

empresa. É assim que se agrega conteúdo ao propósito e 
se constrói um forte story-telling, vivenciando-o no cotidiane

«Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo.» 
Gandhi

«Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo.» «Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo.» 
Gandhi

A apresentação feita pela Unilever em seu relatório anual de 
suas "Sustainable Living Brands" exprime que os dois fatores-
chave de compromissos de uma marca são sua razão de ser 
e a oferta de produtos que a representa concretamente. Ela 
destaca também que as marcas que � zeram esse trabalho têm 
um crescimento superior àquelas que não o � zeram.

• FILTRAR // ela serve de fi ltro estratégico para distinguir 
e decidir o que é coerente com o destino que a empresa 
estabeleceu daquilo que não é.

• IMPACTAR // ela deve ter um efeito positivo sobre as 
vendas e o vínculo com os clientes, diferenciando a oferta 
e os produtos que sempre são, por defi nição, efêmeros, 
imitáveis ou substituíveis.

• PROGREDIR // ela assegura uma utilidade sempre 
maior da marca para as pessoas, para o serviço de uma 
melhor qualidade de vida, hoje e amanhã, através de 
compromissos coerentes no tempo.

• ATRAIR & MOTIVAR // ela tem um efeito de 
treinamento sobre os trabalhadores ou os candidatos a um 
emprego, mas também com fornecedores e parceiros da 
marca. Em resumo, todas suas partes interessadas.

// PARA CONCLUIR: A REVOLUÇÃO DO SENTIDO É 
UMA MUDANÇA CULTURAL PROFUNDA.
Precisamos ter consciência de que esta revolução no 
propósito é um grande desafi o para as empresas e marcas, 
cujos dirigentes foram formados em escolas de negócios e 
universidades que apenas agora começam a abordar estas 
questões. De modo objetivo, os alicerces desta profunda 
mudança cultural cabem em 3 pontos:

• A empresa é uma força de mudanças sociais - provavelmente 
a mais potente de nossa época. Ela tem muito a ganhar ao 
assumir este papel e pode até reivindicá-lo tendo em mãos 
um propósito ambicioso.
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 • Uma marca não pode ser reduzida a um catálogo 
de serviços ou produtos: ela é fundamentalmente um 
projeto de serviço que tem o objetivo de melhorar a 
vida das pessoas e resolver os maiores problemas de 
seu tempo. É o que exprime a razão de ser que deve, 
certamente, justifi car os produtos, mas também ultrapassá-
los, abordando o terreno específi co do "WHY" (POR 
QUE FAZEMOS) mais do que aqueles, muito prosaicos, 
e frequentemente de curto prazo, do "WHAT" (O QUE 
FAZEMOS) e do "HOW" (COMO FAZEMOS). É também 
o que torna a transição complicada, especialmente para 
as grandes empresas industriais marcadas por uma visão 
tradicional de sua "atividade principal" imposta por 
sua ferramenta de produção – o que não as predispõe 

a pensar em "serviços prestados e soluções propostas", 
mas sim em “produtos e bens". Assim, uma fábrica que 
produza protetores solares para crianças não pode, de um 
dia para o outro, fabricar camisetas anti-UV, mesmo que 
estas prestem o mesmo serviço que os protetores dos quais 
são concorrentes – e, portanto, é difícil para o fabricante 
de protetores perseverar com a lógica de serviço.

 • Finalmente, para mudar uma empresa ou uma marca 
visando um impacto positivo, não basta redefi nir seu 
propósito: é preciso estruturar um plano de ação para 
traduzi-lo no dia-a-dia de suas atividades, idealmente 
com objetivos radicais de transformação que devem ser 
acompanhados e geridos.

Em síntese, do marketing clássico de ontem ao das marcas positivas de amanhã!

Marketing clássico

WHAT & HOW (O QUE & COMO: produtos e serviços, valores...)

Postura REATIVA: marketing da PROCURA
(o que as pessoas querem)

INFORMAÇÃO aos clientes (conteúdo egocentrado e supostamente 
"pedagógico" para engajar os clientes)

LINHAS VERDES (oportunismo)

RESPONSABILIDADE

PONTO DE DIFERENÇA  dos produtos vs. o mercado

TRANSAÇÃO (relação racional)

COMPETITIVIDADE (foco nos preços e nos custos)

PUBLICIDADE

ALVOS, SEGMENTAÇÃO DOS CONSUMIDORES
(o que distingue as pessoas, cliente = objeto)

Horizonte: o próximo TRIMESTRE

O marketing das Marcas Positivas®

WHY (POR QUE: razão de ser)

Postura PROATIVA: marketing da OFERTA
(o que a marca propõe, a partir de sua razão de ser)

ENVOLVIMENTO dos clientes (conteúdo de interesse geral, o 
compromisso da marca conversa com o compromisso dos clientes)

TRANSFORMAÇÃO INTEGRAL DA OFERTA (compromisso)

OPORTUNIDADE

PONTO DE VISTA sobre a utilidade social dos produtos e do mercado

RELAÇÃO (relação emocional)

DIFERENCIAÇÃO (focada em valor agregado)

ATOS, PROVAS

COMUNIDADE DE FÃS (o que as congrega, cliente = sujeito) integrando 
também os empregados, partes interessadas, etc.

Horizonte: as próximas DÉCADAS




