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Como tudo começou…
Nelson Martini, Diretor da Martiplast e uma pessoa extremamen-

te humana e inquieta, retorna de um evento de inovação em Grama-
do em 2018, o Gramado Summit, questionando-se: qual é o propó-
sito da Martiplast? Qual é a razão da empresa existir além do lucro e 
da continuidade do negócio? Aos poucos, foi questionando, um a um 
dos diretores e gerentes. A pergunta seguia o inquietando. E, no fun-
do, ele sabia que a Martiplast sempre foi uma empresa que cuidava e 
trabalhava muito além do dinheiro e do retorno financeiro. 

Após muitas perguntas, algumas pistas, algumas hipóteses e cami-
nhos, a empresa decide contratar a Reali Hub for Innovation para 
auxiliá-la na identificação do Propósito. Este processo iniciou-se em 
Maio de 2019.
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Mas afinal o que é Propósito?
Retirado do Livro: Encontre seu Porquê, de Simon Sinek - o primeiro pen-

sador a provocar sobre o significado e a importância do propósito.

“Sejamos honestos: a maioria das pessoas trabalha para ganhar di-
nheiro, certo? Esse porquê é óbvio. Em primeiro lugar, o dinheiro é 
resultado. Embora seja parte do quadro mais amplo, não é o que ins-
pira a nenhum de nós a levantar da cama de manhã.

O PORQUÊ vai muito mais fundo para compreender o que nos mo-
tiva e nos inspira. Ele é o propósito, a causa, a crença por trás de toda 
a organização e da carreira individual de cada um. Por que a sua em-
presa existe? Por que você levantou da cama hoje de manhã? Por 
que deveríamos nos importar com isso?

Quando conhecemos novos clientes, a primeira coisa que dizemos 
a eles é o que fazemos. Depois, explicamos como o fazemos ou como 
somos diferentes. Acreditamos que isso será o bastante para fechar 
um negócio, mudar o ponto de vista deles ou convencê-los a agir de 
determinada maneira. O discurso de venda a seguir tem esse mode-
lo:

Vendemos papel. Oferecemos o produto de melhor qualida-
de pelo menor preço possível. Mais baixo do que qualquer 
concorrente. Quer comprar um pouco?” 

Esse é um discurso muito racional.  Vamos tentar refazer o discur-
so, desta vez começando pelo Porquê:

De que vale uma idéia se ela não pode ser compartilhada? 
Nossa companhia foi fundada para ajudar a disseminar 
ideias. Quanto mais ideias forem compartilhadas, maior a 
probabilidade de que tenham um impacto no mundo. Há 
muitas maneiras de compartilhar ideias. Uma delas é a pa-

“

“
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lavra escrita. É ai que nós entramos em cena. Fazemos 
papel para nossas palavras. Fazemos papel para grandes 
ideias. Quer comprar um pouco?”

Começar pelo porquê tem um valor mais profundo, sentimental e, 
em última análise, mais influente. Empresas que inspiram, que im-
põem confiança e lealdade a longo prazo, são as que nos fazem sen-
tir que estamos realizando algo maior do que apenas economizar 
um pouco de dinheiro.”

Outros conceitos sobre Propósito, por pensadores importantes:

PROPOSITO

ESTÁ ALÉM DE APENAS

da empresa existir,

FAZER DINHEIRO

É A RAZÃO PROFUNDA
David Packard

Jim Collins

O PROPOSITO

inspira
A MUDANCA

NÃO MUDA, ELE
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Para o projeto com a Martiplast, seguimos a metodologia e os con-
ceitos do Simon Sinek. A base do mesmo é o Golden Circle, ou o 
circulo de ouro, que trabalha três grandes esferas, uma contida na 
outra. O centro representa o WHY (Porquê). O Círculo seguinte re-
presenta os HOW’s (COMOs a empresa faz o que faz) e o círculo 
final, maior e mais distante do centro representa os WHATs (O QUE 
a empresa faz - que são seus produtos e serviços):

Para compreender os con-
ceitos do Simon Sinek so-
bre o tema, sugerimos que 
você assista ao vídeo: 

Um cuidado importante 
é não confundir o HOW 
com VALOR da empresa. 
O HOW indica como a em-
presa faz, de que forma ela entrega o porquê dela e que a diferencia 
dos demais concorrentes de mercado.

Clique aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=POfQlg0V0Cc
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Alguns exemplos de Propósito:

A 3M define seu propósito não em termos de adesivos ou abrasivos, 
mas como um desafio constante de resolver problemas não resolvidos 
de forma inovadora – um propósito que sempre leva a 3M a novos cam-
pos.

O propósito da Mckinsey & Company’s não é fazer consultoria de ges-
tão, mas ajudar corporações e governos a serem melhor sucedidos: em 
100 anos, isto pode envolver outros métodos de consultoria. 

A HP não existe para fazer eletrônicos, testar e mensurar equipamen-
tos, mas para fazer contribuições técnicas que possam melhorar a vida 
das pessoas – um propósito que leva a empresa para campos fora de 

APPLE

GOOGLE
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suas origens com instrumentos eletrônicos.

Imagine se Walt Disney tivesse concebido o propósito da sua empresa 
para fazer desenhos, em contraste a fazer as pessoas felizes; Nós pro-
vavelmente não teriamos Mickey Mouse, Disney, Epcot e outros.

O Airbnb tem o propósito de gerar pertencimento para as pessoas 
em qualquer lugar do mundo através da geração de experiências locais 
incríveis. Para isso, reformulou a identidade visual da marca, criou um 
modelo de atendimento para os anfitriões, lançou a Airbnb Trips - que 
oferta as experiências locais para os visitantes. Com o lema: Don’t go  
there, live there, ela entrega 360 graus seu propósito.

No Brasil, podemos citar duas empresas muito interessantes.

A primeira delas é a 
Reserva, marca de roupas 
baseada no capitalismo 
consciente. Em 15 anos 
de vida, a marca cresceu 
nos momentos de crise 
econômica do país e 
fatura mais de R$ 300 
milhões por ano. Com a 
cultura e direcionamentos claros, a Reserva tem o propósito de: 

SER UM EXEMPLO MUNDIAL DE COMO A MODA PODE TRANS-
FORMAR A SOCIEDADE.

Outra marca inspiradora é a Urban Farmcy. Com o conceito de hyper-
-local food (alimentos cultivados dentro da cidade, próximo de onde 
são consumidos) o propósito da marca é o de: Redefinir o futuro da 
alimentação promovendo a saúde do corpo ao meio ambiente. Entre-
ga seu propósito através do Urban Farms, que fomenta os fazendei-
ros urbanos, ao mesmo tempo que gera experiências no Urban Kit-
chen com pratos saudáveis à base dos alimentos cultivados por esses 
fazendeiros.

Clique aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=4SN9xYcCzMk
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O Propósito em números
Segundo a Exame, na internet, o interesse por 

“propósito" cresceu de 25 para 100 - o nível 
máximo possível na escala do GoogleTrends 
dos termos que as pessoas mais buscam no 
mundo - desde que a ferramenta foi criada. 

Estudos mostram que ter segurança material 
é importante, mas há um limite para o dinheiro 
trazer satisfação. Nessa busca, descobrir significados para a vida e 
para as empresas torna-se fundamental.  A relação entre o propósi-
to e a felicidade tem sido amplamente estudada pela psicologia posi-
tiva, campo que se popularizou nas últimas décadas pelo estudo  do 
estado de excelência da mente. 

Um levantamento da consultoria Ernest Young (EY), realizado em 
42 países com mais de 2000 líderes em 2017, mostra que 44% deles 
dizem trabalhar em companhias em busca de um propósito. O estu-
do identificou também que funcionários, acionistas e consumidores 
valorizam cada vez mais as companhias com o propósito claro.

Alguns números do estudo:
Comparação entre empresas identificadas

com e sem propósito claro:

FELICIDADE PROPOSITO

3 vezes 1,7 vez 10 vezes
maior é a disposi-
ção dos funcioná-
rios em permane-

cer na empresa.

maior é  nível de 
satisfação dos fun-

cionários com o 
proprio trabalho.

superior é o retor-
no financeiro para 

os acionistas. 
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5 vezes ATE PELA METADE
mais engajadas no trabalho 

são as pessoas que veem 
um sentido maior no que 
fazem, se comparadas às 

que não veem.

é reduzido o risco de ser 
diagnosticado com doenças 

degenerativas, como Al-
zheimer, além de apresen-
tar menos riscos de doen-

ças do coração

Pesquisas recentes também mostram que enxergar signifi-
cados na própria rotina ajuda a aumentar a produtividade 

e a longividade:

Então, a inquietude de Nelson comprovou-se não ser isolada. Re-
forçou que o caminho de identificar o propósito seria relevante e es-
taria totalmente atual.
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Como se escreve um propósito?
O PORQUÊ é escrito pautado na compreensão das histórias que 

fazem parte do negócio, dos fundadores e dos colaboradores e do 
que existe em comum na prática destas pesssoas. 

No caso das empresas, o olhar para os fundadores é de extrema 
importância. E as histórias dos Diretores Nelson e Juarez são riquís-
simas de elementos: desde a complementaridade de perfil entre os 

dois, ao respeito que vem da base de valores da família 
e que segue sendo cultivada no âmbito empresarial. 

É o perfil inquieto e empreendedor dos dois, que mes-
mo como executivos de outras empresas, seguiam apos-
tando paralelamente na Martiplast e foram adquirindo 
as experiências e o conhecimento necessário para co-
locarem em prática no negócio. É o feeling que os fun-
dadores sempre tiveram no potencial das pessoas que 
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trouxeram para junto do negócio. 
Foi o olhar de que a empresa não 
fecharia quando seu principal 
cliente quebrou. Foi o olhar de 
buscar uma alternativa que não 
era a mais fácil, mas a que deveria 
ser feita para recuperar o débito 
deixado. É o valor que se dá para 
as pessoas, para o que elas tem a 
contribuir. É a simplicidade como 
se atua, longe de se ser simplório. 
É o cuidado com cada passo que é 
dado, garantindo o passo e tam-
bém a longevidade do negócio.

E a história da caneca possui um significado especial para todos da 
Martiplast, você sabia? Foi o primeiro produto, que na sua essência, 
já entregava muito valor para os consumidores: além da sua capa-
cidade térmica, do seu design para a época, ela era habilitada para 
microondas. Assim como a caixa Cube, que representa o nosso mo-
mento atual, Design renovado e inovação. 

1993

2018
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O propósito na Martiplast
O processo de identificação do propósito da Martiplast 

contou com as seguintes etapas:

1. Visitação a Fábrica (observação dos padrões e 
comportamentos)

2. Entrevistas Individuais com 10 funcionários 
dos mais diversos setores e cargos

3. Entrevistas Individuais com a Diretoria (Nelson, 
Juarez & Jones)

4. Entrevistas em Profundidade por Telefone com 
4 clientes da empresa

5. Workshop de Co-Desenho: 30 pessoas da 
empresa + parceiros (agência, representantes, 
designers externos)
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6. Workshop com os Gestores e Diretores para validação 
final

7. Reunião para Desenho das Atitudes que traduzem os 
How’s 

8. Reuniões para desenho da estratégia de comunicação 
e disseminação do propósito na empresa, nos clientes e no 
mercado como um todo.
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Pilares que sustentam o 
propósito Martiplast

Internamente, identificamos quais seriam os pilares para  garantir-
mos que o propósito identificado  realmente representasse a essên-
cia e a causa da Martiplast.

a. Legítimo/Verdadeiro: fácil identificação e auto-
reconhecimento

b. Inspirador: brilho no olho, motivador, límbico

c. Impactante: benefício para muitas pessoas

d. Guia: norte verdadeiro

e. Call to Action: gere ação
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WHY [PORQUE] : 
Promover ambientes para que 
as pessoas sintam-se em casa

Promover >> impulsionar, incentivar, inspirar, motivar, criar, dar 
possibilidades para algo acontecer, ser um meio para

Promover ambientes >> clima, relacionamento, sensações, emo-
ções,  ser o meio para, podendo ocorrer  ou não em um espaço físico. 
E se for em um espaço físico ele pode ser  dentro e fora de casa. Pro-
mover o espaço para que as pessoas possam dar o seu melhor, para 
alcançar objetivos, sonhos, desejos

Pessoas >> reconhecer a existência e o valor 
de todas as pessoas que fazem parte da nossa 
história: colaboradores, fundadores, fornece-
dores, parceiros, clientes, mercado, consumi-
dores e comunidade. 

Sintam-se em casa >> mais felizes, confortá-
veis, aconchegadas, à vontade para estarem bem e para serem quem 
elas realmente são, para viverem o que elas tem de melhor, auten-
ticidade, expressão de si e do seu estilo de vida, para que sintam e 
vivam a sua liberdade de escolha. Sentir-se aceito da forma que se é, 
para que se possa dar o melhor de si
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HOWs [COMOS] :
É COMO damos vida ao PORQUÊ do negócio. Os COMOs são as 

ações que realizamos quando estamos em nossa melhor forma para 
dar a vida ao nosso PORQUÊ. Este como qualifica, diferencia e traz 
as características genuínas do processo como a empresa coloca seu 
propósito em prática e entrega seus produtos e serviços. Os COMOs 
são muito maiores do que os valores, mas também os englobam. É 
COMO você dá a vida ao seu PORQUÊ, que o torna único. É a com-
posição entre COMO & PORQUÊ que cria as impressões digitais da 
empresa. 

Os COMOs tem um cunho comportamental, expressando como 
agimos e nos comportamos quando estamos na nossa melhor forma.

São 6 os COMOs da Martiplast:

<1> Colocamos sentimento em tudo 
Valorizamos os insights que vem do coração

Somos alegria, envolvimento, engajamento, emoções, relaciona-
mento, cores. Amamos o que fazemos e, por isso, fazemos de cora-
ção e com muita vontade.

"É o sorriso no rosto sempre presente quando somos recebidos. 
É o cuidado na escolha das cores dos produtos. É o abraço, é o Cup-
cake especial no evento."

<2> Construímos e Cultivamos relações de confiança 
Cuidado e respeito com todas as pessoas: colaboradores, clientes, 

consumidores e comunidade

Amamos pessoas e, por isso, reconhecemos sua importância, cui-
damos da relação e buscamos sempre que possível caminhos que le-
vem ao ganha-ganha-ganha (todos ganham). E sentimos que, ao fa-
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zermos isso, as pessoas sentem-se acolhidas, respeitadas e parte da 
nossa empresa e do impacto que geramos. 

"É a porta aberta de todos os gestores e diretores. É o olhar além 
do que as pessoas entregam hoje e sim a percepção do seu poten-
cial. É um valor que vem de família, que honra cada papel e cada per-
fil. É a relação sadia e de respeito entre os irmãos Nelson e Juarez. É 
o olhar ganha-ganha-ganha. É a amiga que confia no negócio e abre 
portas em grandes varejistas. É a escuta atenta as necessidades do 
colaborador em uma reunião."

 

<3> Estamos sempre atentos
às pessoas e às oportunidades 

Entendemos que as ideias que vem das nossas
equipes, dos nossos clientes e do mercado são fundamentais

A Martiplast cresceu através de ideias das pessoas. 
A caneca, nosso primeiro produto e responsável por 
um grande crescimento da empresa, veio através de 
um cliente. O crescimento geográfico também deu-se 
por uma oportunidade aberta por consumidor que, 
ao ver tanto valor em nosso produto, virou represen-

tante e nos fez ganhar o mercado do sudeste.

Relações de amizade pessoal dos fundadores abriram portas em gran-
des varejos. Mas tudo isso somente aconteceu porque estávamos de 
ouvidos  e olhos abertos. Quando temos humildade de reconhecer que 
as contribuições dos outros são tão importantes quanto as nossas, am-
pliamos e potencializamos os resultados.

"É saber transformar a falência de um principal cliente no 
início da história em um produto que foi sucesso em ven-
das e que alavancou o negócio (caneca). É ouvir de um re-
presentante comercial externo a empresa que a caneca 
tinha múltiplas funções de deveria ser potencializada. É 
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o representante comercial que abre espaço no estande de 
uma marca terceira na feira mais importante do Brasil e 
alavanca a marca."

<4> Inovamos para evoluir 
Nunca nos acomodamos

A inquietude faz parte da essência dos fundadores 
e naturalmente contagia a empresa como um todo. 
Sempre há uma forma de fazer melhor do que já faze-
mos, sempre temos novos conteúdos para aprender. 
Muitas vezes precisamos de um toque de ousadia, 
como a compra do terreno onde a fábrica está insta-
lada. Atitude importante que ampliou a capacidade 
de produção e a confiança de todos. 

"É a experiência do Nelson em paralelo a gestão da Martiplast, 
quando atuava na Grendene, que mostrou o quão importante 
seria viajar internacionalmente para trazer as referências de 
produtos e tendências. É o projeto de leitura que foi lançado 
recentemente. É a participação no Gramado Summit que fez 
com que todo o projeto de Propósito nascesse na Martiplast. É 
ouvir um fornecedor com sugestão de novo equipamento, ver 
que não se pode investir nele, mas buscar a opção de locação 
da máquina com empresa terceira."

<5> Simplificamos ao invés de complicar 
Acreditamos que a simplicidade é a chave para muitas respostas

Muitas vezes, menos é mais. Temos um exemplo importantíssimo 
na nossa empresa. O Jeito Nelson de fazer moldes dos produtos 
trouxe uma forma simplificada e mais barata: dois ou três moldes 
são feitos pelo preço de um na concorrência. 

E o que isso significa? Significa que a Martiplast e suas marcas conse-
guiram colocar uma grande variedade de produtos no mercado mesmo 
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sendo uma empresa menor do que as concorrências e isso fez com as 
suas marcas se tornassem mais conhecidas e compradas.

Outro ponto importante da simplicidade está além das soluções en-
contradas: está na simplicidade das pessoas. Simplicidade não significa 
ser simplório ou menos. Significa estar aberto para fazer de forma dife-
rente.

"É saber fazer três moldes de produto com o preço de um. É 
tomar rapidamente uma decisão. É fazer, mais do que fazer 
perfeitamente."

<6> Somos arrojados com o pé no chão 
A confiança e a segurança são as nossas bases

Nossa fórmula de sucesso contínuo historicamente passou por ter-
mos na equação de valor Martiplast de um lado o pé no chão, em ga-
rantirmos a segurança e preservação das nossas conquistas e, de outro 
lado, os olhos e braços no futuro, nas novas possibilidades, na abertura 
para o novo. Este equilíbrio sadio que nos proporciona um crescimen-
to sustentado capaz de trazer benefícios aos nossos colaboradores, aos 
nossos clientes, aos nossos consumidores e a nossa empresa. Por isso, 
fique atento para não se posicionar apenas de um lado da equação e sim 
manter os dois presentes no seu dia-a-dia e nas suas decisões. 

"É o desenvolver a empresa inicialmente como uma segunda 
fonte de receitas de cada sócio, de forma que cada um pudesse 
contribuir com suas melhores habilidades. É saber quais são 
os produtos e linhas que mantém o negócio funcionando, mas 
também ter espaço para lançar nova linha mais inovadora e 
arrojada como a Cube. É pensar em cada uma das famílias dos 
funcionários antes da tomada de decisões. É saber equilibrar 
as decisões mais conservadoras, com uma abertura e uma pi-
tada de arriscar. É comprar o terreno onde está a fábrica hoje, 
acreditando que o negócio chegaria num porte muito maior 
do que se tinha. É abrir o mercado externo."
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WHATs [O QUE]:
O WHAT representa que fazemos: nossas marcas, nossos produ-

tos e os serviços que prestamos. Nossos O QUEs são as manifesta-
ções tangíveis do nosso propósito, o trabalho propriamente dito que 
fazemos todos os dias. 

>> Marcas: OU & YOI
>> Benefícios: Organizar, Decorar, Colorir, Servir, Fa-
cilitar, Preservar, Transportar, Alegrar, Humanizar, 
Inspirar, Celebrar
>> Segmento: Soluções em Utilidades domésticas e 
decoração
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QUEREM VER COMO TUDO ISSO 
FAZ SENTIDO?

Promovemos ambientes para que as pessoas sintam-se em casa 
quando:

>> Nossa cliente Utilplast comenta que sente-se a vontade 
e acolhida para dar sugestões de melhoria e rapidamente 
é ouvida;

>> Nosso Diretor em meio a uma feira, tarde da noite, 
preocupa-se com os colaboradores e chega de surpresa 
com uma pizza;

>> Nossos funcionários dançam felizes na festa de final de 
ano e esperam, junto às suas famílias, ansiosamente, por 
novos momentos como esse;

>> É quando um funcionário negro sente-se acolhido do 
jeito que é, sem preconceitos e com muito carinho e respeito 
a quem se é;

>> É quando nossos Happy hours UAU são tão interessantes 
que pessoas de fora da empresa pedem cada vez mais para 
fazerem parte;

>> É quando os colaboradores chegam mais cedo no dia do 
Workshop do Propósito e prontamente já saem colocando 
a mão na massa para ajudar na organização que nem 
precisariam fazer;

>> É quando a Gerente de RH chega ao Workshop de 
Propósito com um sorriso no rosto e com vários Cupcakes 
escrito propósito para os participantes;

>> É quando o Gerente de Produto não mede esforços para 
preparar um convite surpresa para o Workshop sendo 
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entregue na casa dos colaboradores;

>> É quando uma consultora externa sente-se tão a vontade 
que, deixa de ser séria, e assume a sua personalidade 
criativa e engraçada;

>> É quando um consumidor ama estar na sua casa, sente 
cor, vida pelo fato de ter produtos das marcas;

>> É quando o consumidor sente-se feliz e livre para 
escolher a cor e o formato que tenha mais a ver com a sua 
personalidade;

>> É quando um cliente da marca abertamente confessa 
que gostaria de ser sócio da Martiplast;

E assim poderia trazer inúmeros outros exemplos que marcaram a 
percepção do Time REALI durante esses três meses de projeto Pro-
pósito na Martiplast!
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Atitudes Martiplast:
QUIZ ATITUDES

Através das atitudes, colocamos nosso propósito em prática. As-
sim, se você internalizar estas atitudes ao longo da sua prática como 
empresa, tenha a certeza que estará contribuindo para impactar po-
sitivamente todos que são tocados pelo universo Martiplast. 

São 14 atitudes que, realizadas de forma integrada, relevam o pro-
pósito Martiplast. Marque quais são as atitudes que você considera 
que sejam praticadas quase que diariamente por você. 

Colocamos sentimento em tudo
[  ] Aja com afeto e alegria nas relações; (acolhimento)
[  ] Faça bonito: valorize a estética das suas entregas
Construímos e cultivamos relações de confiança
[  ] Fale sempre a verdade e cumpra o que foi acordado
[  ] Mostre interesse pelo outro, colocando-se à disposição 
Estamos sempre atentos às pessoas e às oportunidades
[  ] Nunca desconsidere o que as pessoas estão te dizendo: muitas 
ideias e respostas podem vir dos outros 
[  ] Incentive que as pessoas contribuam
[  ] Conheça novas pessoas dentro e fora da empresa
Inovamos para evoluir
[  ] Pense grande e considere alternativas ousadas para o seu dia-a-
dia
[  ] Atualize-se constantemente técnica e comportamentalmente 
(leitura, vídeos, estudo, práticas, eventos, Happy Hour, entre 
outros)
[  ] Não se satisfaça com o que já foi alcançado. Surpreenda e 
entregue mais do que o esperado.
Simplificamos ao invés de complicar
[  ] Feito melhor do que perfeito
[  ] Busque sempre uma forma efetiva e simples de fazer
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Somos arrojados com o pé no chão
[  ] Antes de tomar uma decisão pense: "se a empresa fosse sua, 
você ainda faria desta forma?”
[  ] Corra riscos sem comprometer a segurança do negócio

Se você marcou entre 10 e 14 atitudes, você está de parabéns. 
Você vive na prática a essência e o propósito da Martiplast e tem a 
capacidade de tornar-se um Guardião. 

Se você marcou entre 6 e 9 atitudes, você está no caminho, mas é 
fundamental que você crie um plano de ação, escolha as três atitudes 
que sejam mais fáceis para iniciar a prática. 

Se você marcou entre 0 e 5 atitudes, é preciso parar para refletir. 
Peça ajuda ao seu gestor, a um guardião do propósito ou mesmo ao 
RH para juntos criarem um plano de ação. Temos a certeza que o 
primeiro passo de ler, entender e tomar contato com as atitudes já 
foi dado e será importante no seu processo. 

Para todos, sugerimos a seguinte avaliação:
De todas estas atitudes, quais você considera que já 

fazem parte do seu dia-a-dia? 
Daquelas que ainda precisam ser colocadas em prática, 

quais são as 3 mais importantes que somadas às que 
você já realiza potencializarão os impactos da empresa 

na vida das pessoas?
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E como se colocar o propósito 
em prática?

O propósito é a identificação de algo que já vem sendo feito pela 
empresa, porém,  muitas vezes, as pessoas ainda não o reconhecem - 
porque existe um processo de torná-lo visível a todos de uma forma 
que possam compreender. E na medida que existe a compreensão, 
existe um reforço para a manutenção e a potencialização da sua prá-
tica. E para que haja uma compreensão é preciso comunicar a fra-
se do propósito para todos os envolvidos: de funcionários, a marcas 
parcerias, a clientes e consumidores.

Dentro da empresa existe um papel muito 
importante: GUARDIÃO DO PROPÓSITO. São 
aquelas pessoas que estarão sempre atentas 
para que seja colocado em prática por todos. 
Mas tem um ponto muito importante: viver o 
propósito não é papel apenas deles. É papel 
de todos. Todos são fundamentais para que o 
propósito seja entregue.

Os guardiões são aqueles que, além de viverem o propósito como 
os demais funcionários, ainda carregam consigo a responsabilidade 
de estar antenados para que a prática do propósito ocorra em toda 
a empresa. Apenas através da prática do propósito, é que o discur-
so, a frase, a comunicação se tornam verdadeiros. De nada adianta a 
marca ter uma frase bonita e agir complementamente diferente da-
quilo que prega. Desta forma, o propósito não se torna verdadeiro e 
muito menos sustentado.

Segundo Sri Prem Baba, em seu livro Propósito, a completude so-
mente é alcançada quando o ser e o fazer se alinham. E esse alinha-
mento só ocorre quando o propósito interno se manifesta externa-
mente.
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Por isso, outros elementos são importantes nesta prática: ELE-
MENTOS DE DENTRO DE CASA & ELEMENTOS DE FORA DE 
CASA. Dentro de casa, ou seja, dentro da Martiplast precisamos ga-
rantir a tradução do propósito nas mais diversas frentes, entre elas:

>> Ambiente de fábrica: vestiários, banheiros, mesas, re-
feitório, espaços de descanso
>> Uniformes
>> Meios e Placas de Comunicação interna
>> Happy Hour Projeto UAU
>> Relacionamento
>> Liderança
>> Modelo de avaliação do quanto os colaboradores vi-
vem e praticam o propósito através das atitudes
>> Modelo de plano de desenvolvimento que acolha as 
questões do propósito
>> Modelo de plano de remuneração que leve em con-
sideração aspectos da prática do propósito, assim como 
definição de metas ligadas ao tema

Já os elementos fora de casa, são aqueles que nos conectamos com 
nossos clientes, consumidores e comunidade. Entre eles estão:

>> Redes Sociais da Marca e das marcas de produto
>> Site
>> Eventos
>> Feiras
>> Materiais da Marca
>> Palestras que sejam dadas pelos colaboradores em 
nome da empresa
>> Políticas Comerciais
>> Assessoria de Imprensa

Torna-se muito importante desenvolvermos a consciência de que, 
a partir de agora, tudo aquilo que representa e entrega a Martiplast 
seja avaliado, revisitado e alinhado ao propósito.
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Cristiana Ferronatto, Vinícius Martini e Thaís Reali - 
Workshop Propósito - 5 de Julho de 2019
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As pessoas da Reali que fizeram 
parte deste projeto:

Thaís Reali

Sócia idealizadora da Reali Hub 
for Innovation. 
Especialista em comportamento 
de consumo, com vasta experi-
ência em processos colabora-
tivos que transformam a ino-
vação em resultados práticos e 
em processos de sensibilização 
para transformação da cultura 
organizacional. Mais de 20 anos 
de experiência e professora de 
cursos de inovação online pela 
Descola.org.

Cristiana Ferronatto
 
Especialista em fazer conexões 
entre tendências, mercados, em-
presas e clientes para potencia-
lizar resultados. Especialista em 
aplicar metodologias para tradu-
zir tendências comportamentais 
e tecnológicas para gerar novos 
negócios, transformação, inova-
ção e engajamento dentro das 
empresas. 20 anos atuando em 
parcerias de negócios, marke-
ting de relacionamento e mu-
dança organizacional.
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