Nosso Propósito é inspirar ações a cada dia
para tornar o mundo um lugar melhor
Nós acreditamos que…
•
•
•
•
•
•

Todo mundo pode criar um impacto positivo.
O propósito dá sentido às pessoas e às organizações.
Pessoas e organizações orientadas por propósito, que agem, podem transformar o
mundo para melhor.
Todos os projetos devem ser econômica, social e ambientalmente sustentáveis.
A rentabilidade é compatível com o impacto positivo no mundo.
A tecnologia potencializa o propósito para amplificar o impacto positivo.

Nós valorizamos…
•
•
•
•
•

O propósito acima de problemas e soluções
O Impacto positivo duradouro acima do foco no curto prazo.
A colaboração acima da competição.
O bem-estar coletivo e pessoal acima do interesse próprio.
As ações acima das intenções.

Seguimos os seguintes princípios para alcançar o que valorizamos…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promovemos uma mentalidade orientada a propósito para criar um impacto
positivo no mundo.
Imaginamos um mundo melhor e enfrentamos os desafios para torná-lo
realidade.
Medimos, incentivamos e verificamos o impacto positivo duradouro nas
pessoas e no planeta.
Aumentamos a lucratividade maximizando o impacto positivo duradouro.
Podemos aumentar a riqueza do ecossistema através da reciprocidade.
Adotamos e promovemos a mentalidade da abundância.
Tornamos mais acessíveis as oportunidades atuais e futuras através da
tecnologia.
Tomamos decisões orientadas a propósito, estando conscientes de nossa
responsabilidade frente à preservação do planeta.
Executamos ações concretas para melhorar nosso entorno.
Promovemos e encorajamos que outros também ajam para melhorar o mundo.

Por último, descrevemos com mais detalhe os valores e os princípios associados...
O propósito acima dos problemas e soluções.
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Para alcançar objetivos orientados a um propósito, muitos problemas precisam
ser resolvidos pela implementação de uma ou mais soluções. Se você pode
imaginar, você pode fazer.
Promovemos uma mentalidade orientada a propósito para criar um impacto
positivo no mundo.
Mentalidade orientada a propósito significa tomar consciência e alinhar nossas
ações com o motivo que nos inspira a agir. Isso nos convida a identificar
problemas e formular soluções potenciais que gerem um impacto positivo.
Imaginamos um mundo melhor e enfrentamos os desafios para torná-lo
realidade.
Começar com o que queremos alcançar nos permite identificar e entender os
desafios que precisam ser vencidos no caminho. Exploramos diferentes
soluções e abraçamos a mudança para progredir.
O Impacto positivo duradouro mais do que o foco no curto prazo.
O foco no curto prazo tornou-se endêmico nos negócios, na política e na gestão.
Valorizamos garantir um impacto positivo tanto imediato como duradouro.
Medimos, incentivamos e verificamos o impacto positivo duradouro nas
pessoas e no planeta.
A intenção de impacto positivo precisa ser acompanhada por indicadores que
meçam e certifiquem o impacto nas pessoas e no planeta. Neccesitamos de
novas formas de incentivo para incentivar e impulsionar uma mudança de
comportamento que aposte em um impacto positivo duradouro.
Aumentamos a lucratividade maximizando o impacto positivo duradouro.
O caminho para iniciativas e organizações lucrativas e sustentáveis passa pelo
foco em causar um impacto positivo duradouro nas pessoas e no planeta.
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A colaboração acima da competição.
A competição leva à inovação, a colaboração gera impacto.
Fomentamos sinergias e colaborações impulsionadas por um propósito.
Podemos aumentar a riqueza do ecossistema através da reciprocidade.
Os diferentes atores locais gerarão as ações de maior impacto positivo para
alcançar a sustenibilidade econômica, social e ambiental.
Adotamos e promovemos a mentalidade da abundância.
Uma mentalidade focada na detecção de oportunidades infinitas, ou
mentalidade da abundância, dará às pessoas e organizações liberdade para
colaborar.
O bem-estar coletivo e pessoal acima do interesse próprio.
Reconhecemos que todas as formas de vida são interdependentes. Cremos que
contribuindo para além do nosso próprio bem-estar criamos equilíbrio.
Tornamos mais acessíveis as oportunidades atuais e futuras através da
tecnologia.
Usamos a tecnologia para conectar pessoas e organizações e assim maximizar o
impacto positivo, liberando o potencial de todos os seres humanos.
Tomamos decisões orientadas a propósito estando conscientes de nossa
responsabilidade frente à preservação do planeta.
Nós nos responsabilizamos pelas decisões que tomamos hoje e suas
consequências a longo prazo. Afinal, está em nossas mãos.
As ações acima das intenções.
Vamos além de uma mera declaração de intenções. Tomamos a decisão de agir e nos
mobilizamos para gerar mudanças positivas.
Executamos ações concretas para melhorar nosso entorno.
Qualquer ação positiva é válida e sempre é um bom momento para
implementá-la. É hora de agir. Vamos ativar a mudança através do exemplo.
Promovemos e encorajamos que outros também ajam para melhorar o
mundo.
Todos nós, com nossas ações, podemos ser o motor da mudança nos demais.
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