
 Todos sabemos que um propósito verdadeiro não é um mero jogo de 
palavras, por mais inteligente e melhor engendrado que este possa ser. O 
propósito verdadeiro reflete a alma do empreendimento, sua razão de ser. Ele 
não se destina a produzir uma imagem favorável da marca, mas a expressar 
uma vocação. É a vocação, aliada a uma sensibilidade de contexto e à execução 
irretocável de uma estratégia que a espelha, que tem o poder de construir uma 
imagem favorável da marca.

 Quando o propósito é fake, encobrindo outras intenções e motivadores, 
estamos diante de um empreendimento autocentrado, debruçado sobre 
si mesmo, fechado para o mundo, que apenas quer levar vantagem. Se não 
existisse, não faria falta; muitos até achariam bom. Afinal, o que se pode 
esperar de um empreendimento que parece mas não é? 

 O vir-a-ser do propósito influencia a cultura organizacional, a ponto 
de gradativamente a transformar. Na prática, combinar o que queremos fazer 
juntos e em que medida é possível fazer diferença, criar relevância exige uma 
conversação em que o econômico surge como decorrência e essa conversação 
é cultura em formação – uma cultura que se apoia no significado da atuação, em 
seu potencial de contribuição e de criação de realidade que não é simplesmente 
mais do mesmo sob outra estética.

DESENVOLVENDO O VALOR DA RELEVÂNCIA

PROPÓSITO:



mais fortaleceremos 
uma identidade 
que tornará o 
empreendimento
único e sua
relevância evidente

Quanto mais pudermos criar
no cotidiano organizacional
uma linguagem que reflita
o propósito, isto é, o motivo
para estarmos atuando,
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 A equipe do FONTE reconhece que o estabelecimento do propósito 
do empreendimento embute certas dificuldades, algumas difíceis de serem 
superadas. Nem sempre há convergências – e muitos sentimentos se 
misturam, poluindo o que emerge e criando ambiguidade. Temos sugerido 
aos empreendedores que coloquem seu melhor empenho em deixar surgir 
o propósito em coletivos válidos, afins com o empreendimento, não como 
uma entrega que devem fazer de modo a seguir com a vida mas como uma 
delicadeza que se quer conhecer, de modo a se poder atuar de acordo, 
fortalecendo uma identidade. 

 Recomendamos que iniciem o exercício e deixem que ele se prolongue 
até que a alma do empreendimento se dê melhor a conhecer. Enquanto isso 
acontece, nada melhor do que seguir tocando o empreendimento. Da prática 
surgem sempre elementos valiosos para fazer emergir o propósito.


