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Revelando o Propósito da Verde Campo

Identificando a Empresa
Desde que eu havia voltado dos EUA, tinha em mente o nome do Cássio para um bate-papo. Nós
fomos colegas no curso de Administração na UFMG e já estávamos completando quase 15 anos
de formados. Queria ouvir dele mais sobre os aprendizados que ele havia acumulado ao longo dos
mais de 10 anos trabalhando no varejo, sendo os últimos desses anos, como Diretor de Compras
de um supermercado direcionado para as classes A e B de Belo Horizonte.
Marcamos, então, um almoço. No encontro, que aconteceu no início de 2014, muita coisa para
colocar em dia, sendo que pudemos nos atualizar sobre nossas trajetórias profissionais mais
recentes, deixando espaço para falarmos de casamento, filhos e das últimas notícias de outros
colegas da faculdade. Contei a ele o que eu estava procurando: alguma empresa do setor de
alimentos que ele tivesse conhecido um pouco mais a fundo, comprado seus produtos, e que
tivesse características de um Negócio com Propósito; uma empresa que conciliasse a criação de
valor econômico e social, fazendo disso o seu diferencial.
Cássio pensou um pouco, lembrou-se de um ou outro nome, mas, em seguida, falou com mais
clareza de um exemplo: “ah, tem a Verde Campo! Você deveria falar com o Alessandro. Eles têm
um cuidado todo especial no desenvolvimento de produtos voltados para uma alimentação saudável.
Eles são, inclusive, fornecedores de queijo cottage e requeijão para o Verdemar”. Ele me deu outras
dicas de lugares que eu deveria visitar e revistas de alimentação que eu deveria considerar como
leitura, mas senti que tinha um primeiro nome bem referenciado para explorar mais.
Depois do almoço, peguei carona com o Cássio. No caminho até meu destino, ele ligou para o
fundador da Verde Campo: “Oi Alessandro, é o Cássio. Tudo bem? Escuta, estou com um amigo
que me contou uma história que me fez lembrar da Verde Campo. Acho que você deveria falar
com ele”.
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Primeiro Contato com o Fundador
Após enviar um e-mail para o Alessandro, marcamos de nos falar pelo telefone. Eu, então, liguei
para ele: “Oi Alessandro, aqui é o Gustavo, amigo do Cássio”. Após ter ouvido na voz dele sinais
de ter sido bem recebido, pedi licença para contar brevemente a minha história para ele.
Ele, por sua vez, resumiu sua trajetória: tendo feito curso técnico em Juiz de Fora pelo Instituto de
Laticínios Cândido Tostes e, posteriormente, graduado em Engenharia de Alimentos pela UFV,
começou a trabalhar cedo. Montou e operou um primeiro laticínio quando ainda estava cursando
sua graduação em Viçosa.
Somando sua experiência “mão na massa” com seus estudos, ganhou conhecimento para prestar
serviços de consultoria. Dentre seus clientes, outros laticínios de Minas Gerais e até de outros
estados. Quando ainda estava terminando seus estudos, foi convidado pelo pai para assumir o
negócio da família – o pai do Alessandro, conhecido como Seu Totonho, era um famoso produtor
de queijo na região; na Verde Campo, continuou trabalhando como responsável pela qualidade,
dando especial atenção à avaliação do sabor dos produtos finais.
Em seguida, algumas das coisas que eu havia compartilhado com o Alessandro ecoaram em sua
fala. Ele descreveu algumas características tanto dos produtos quanto da forma de produção da
Verde Campo: havia um compromisso sincero com produtos saudáveis. Ele explicou, em mais
detalhes, o processo de produção da empresa; como a utilização de técnicas artesanais dava um
sabor diferenciado para os produtos.
Ele também mencionou um programa pioneiro de qualidade do leite, realizado junto às fazendas
fornecedoras da empresa: ao atenderem a exigências maiores de qualidade de produção, esses
produtores poderiam, em troca, vender o leite por um valor superior à média de mercado,
garantindo a muitos deles a chance de continuar tocando seus negócios tradicionais e criando
condições para que suas famílias estudassem e continuassem se desenvolvendo.
Por fim, ressaltou os dois principais projetos sociais da Verde Campo, ambos relacionados com
esportes: um deles, de basquete, envolvendo a inclusão de crianças carentes; e o outro, voltado
para a formação de jovens atletas em diferentes modalidades do atletismo.
Ficou acertado, então, como próximo passo, que eu faria uma apresentação presencial para ele.
Depois de quase três semanas de tentativas para conseguirmos uma agenda entre nós dois, o
Alessandro me escreveu um e-mail curto numa sexta-feira pela manhã: “Você pode participar da
nossa reunião de Conselho amanhã à tarde em BH?”.
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Um Diálogo com o Conselho
Minha apresentação aconteceria na parte da tarde, fechando a reunião do Conselho da Verde
Campo de abril de 2014. Cheguei com a expectativa de encontrar um grupo bastante sênior,
mas me surpreendi com a idade que todos ali naquela sala aparentava. Já sabia que o Alessandro
tinha 43 anos, mas os demais não deviam passar disso. O Álvaro, também sócio da Verde Campo
e diretor comercial, não aparentava ter 30 anos. Dois conselheiros externos compunham o
restante do time: Thiago era o especialista em finanças e Arlindo, o especialista em formulação de
alimentos e desenvolvimento de novos produtos.
Na apresentação, discuti os casos de empresas de sucesso, comprometidas com um propósito
autêntico para realizar suas atividades econômicas e transbordar benefícios: Seventh Generation,
Stonyfield Farm, Green Mountain Roasters Coffee (agora Keurig Green Mountain), Honest Tea
(agora Honest), Chipotle, Toms e Chobani. Do Brasil, apresentei o caso da Mundo Verde e sobrou
espaço para falarmos do caso em construção da empresa de sucos Do Bem.1
Durante toda a apresentação, percebi o interesse de todos os presentes, principalmente do
Alessandro, que interrompia a todo o momento para fazer mais perguntas sobre aquelas empresas.
Fomos explorando cada um dos casos para ver o que era possível extrair dali, dentro da realidade do
negócio da Verde Campo. Terminamos aquela reunião respeitando o que era prática das reuniões
de Conselho da Verde Campo:
- “Gustavo, aqui na Verde Campo a gente faz assim: todo tema importante apresentado em
uma reunião de Conselho é decidido na reunião seguinte. Assim, a gente tem tempo para pensar
a respeito, mas necessariamente temos que chegar a uma decisão. Neste caso, a decisão será
sobre como vamos incorporar este conhecimento que você trouxe” – arrematou o fundador e
presidente da Verde Campo ao final das discussões.
Saí da reunião do Conselho com um sentimento bom. Depois de quase três anos, havia, enfim,
compartilhado com a direção de uma empresa aquela minha experiência.
De acordo com o que o Alessandro havia dito, a resposta do Conselho saiu rápido. Chegou
através de um outro e-mail dele: “Nesse final de semana fizemos nossa reunião do Conselho e,
entre outros assuntos, discutimos o tema ligado à sua apresentação na reunião anterior. Apesar
do volume de projetos que estamos desenvolvendo no momento, achamos que este é um bom
momento para trabalharmos esse assunto.”
Fiquei muito animado depois da mensagem. Parecia que uma ótima interação com um Negócio
com Propósito estava começando.
Para mais informações sobre os cases de Seventh Generation, Stonyfield Farm, Green Mountain Roasters Coffee e Mundo
Verde, acesse a tese de mestrado do Gustavo Mamão, no site da Flourish: http://flourishnegocios.com.br/gustavo-mamao/

1
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Buscando Pistas e Sinais
Saímos, Alessandro e eu, para almoçar alguns dias depois e o principal assunto foi a forma de
viabilizar minha interação com a Verde Campo. Recebi o convite para me tornar o terceiro
conselheiro externo da empresa, sendo que o projeto deveria ser apoiado, inicialmente, pela
Agência de Publicidade que atendia a Verde Campo.
Sabíamos que não era somente um Projeto de Comunicação, mas essa decisão parecia
fazer sentido, uma vez que já havíamos identificado claras oportunidades de comunicação
das práticas diferenciadas da Verde Campo; ela já praticava, mas ainda não comunicava.
Os cases discutidos sinalizavam nessa direção: todas as empresas tinham diferenciais muito claros.
“uma vez que já
havíamos identificado
claras oportunidades de
comunicação das práticas
diferenciadas da Verde
Campo; ela já praticava, mas
ainda não comunicava”

Em paralelo, propus completarmos o diagnóstico da empresa,
apresentando, algumas semanas depois, um roteiro com questões
a serem exploradas durante o segundo semestre de 2014.

Dois meses depois do meu primeiro diálogo com o Conselho,
fomos para uma reunião na Agência que fazia o atendimento da
Verde Campo desde 2006: a Obah, especializada no segmento
de embalagens para alimentos e com diversos trabalhos para
produtos e marcas de sucesso em seu portfólio. O Antônio, sóciofundador da Obah, havia se tornado um amigo do Alessandro; inclusive, chegaram a viajar juntos a
trabalho para a Itália e a relação dos dois era pautada por muita informalidade.
Na ocasião, reapresentei os cases, utilizando uma abordagem muito parecida com a da reunião
do Conselho. Ao final da apresentação, a discussão centrou-se em dois principais temas: (1) a
aderência entre o posicionamento daquelas empresas e a Verde Campo, com seus 15 anos de
vida, e; (2) os fatores críticos de sucesso que haviam levado a Verde Campo ao patamar em que
se encontrava naquele momento de sua história.
Sobre o primeiro tema, repassamos por várias das características da Verde Campo, concluindo
que nada poderia ser feito de forma artificial e que qualquer que fosse a evolução da comunicação
ou do posicionamento da empresa, ela deveria manter o foco em sua visão de “Vida Leve e
Saudável”, já que todos os seus produtos são desenvolvidos visando o baixo teor calórico e/ou o
atendimento de alguma necessidade especial de saúde das pessoas.
Já com relação ao segundo tópico da discussão, a percepção de que o discurso da empresa que
chegava ao varejista não chegava ao consumidor final foi compartilhada por todos. O varejista
– como meu amigo Cássio, que trabalhou por muitos anos em uma rede de supermercados –
conhecia a história da Verde Campo e isso tinha sido um fator crucial para o sucesso da empresa.
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Ou seja: o varejista incorporou a mensagem da Verde Campo, dada a dedicação e a paixão com as
quais os sócios e os fundadores vendiam a empresa para eles (para as redes varejistas). Entretanto,
ninguém tinha – com precisão – uma resposta para a pergunta “por que o consumidor final
compra os produtos da Verde Campo”?
Ainda na discussão, algumas hipóteses surgiram sobre por que o cliente compra Verde Campo:
(i) a qualidade do produto em si; (ii) o cuidado com as embalagens, inclusive com o design, que
opta por um estilo que remete a um produto mais artesanal; (iii) a reputação de alguns dos
pontos de venda em que a Verde Campo conseguiu inicialmente entrar (Verdemar, em Belo
Horizonte; Casa Santa Luzia e Natural da Terra, em São Paulo; Hortifruti, no Rio de Janeiro),
e; (iv) posteriormente, na história da empresa, o lançamento pioneiro de uma linha de produtos
sem lactose (LACFREE), que posicionou a Verde Campo como inovadora, atingindo um público
ainda não servido por outras empresas.

Um Primeiro Mapa
Ainda durante essa reunião, surgiu um primeiro esquema, responsável por sistematizar as
inspirações que os cases trouxeram e por traduzir a essência do que era a Verde Campo.
Na primeira camada, aquela que dava sustentação à visão de “Vida Leve e Saudável”, identificamos
o “Nível Produto”, traduzido pela expressão: “Eu me beneficio (saúde) em consumir este produto”.
Já na segunda camada, onde se encontrava o que chamamos de “Nível do Processo e da Cadeia
Produtiva”, a expressão que melhor representava a ideia era: “Como eu faço importa”, traduzida
do caso da Chobani.
Na camada seguinte, vimos que havia o “Nível do Benefício aos Stakeholders ou do Transbordo
Social”; para o qual também foi utilizada expressão oriunda de um dos casos: “Como eu compartilho
meus ganhos importa”.
VIDA LEVE E SAUDÁVEL

“Eu me benefício (saúde) em consumir este produto”
Nível do Produto

Nível do Processo e da
Cadeia Produtiva

Nível do benefício aos Stakeholders
OU do transbordo Social
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Essa estruturação trouxe conforto para todos aqueles que participaram da reunião e permitiu criar
uma linguagem comum para o que estava começando ali: o “Projeto 7 Gerações”, inspirado no
Seventh Generation2. Saímos de lá com algumas ideias para amadurecer sobre como a Verde Campo
poderia incorporar em sua comunicação, principalmente com o foco em seus consumidores finais,
o que ela já praticava e era em sua essência.

O Projeto 7 Gerações: tornando o Propósito mais claro
A nova reunião do Conselho ocorreria no dia 13 de julho. A empresa estava vivendo os apertos e a
euforia do lançamento de uma nova linha de produtos dentro da Família LACFREE: o Grego35.
Além de representar uma nova fonte de receita em uma categoria com forte crescimento no
mercado brasileiro, posicionado para o consumo entre refeições, esse produto representaria um
grande reforço na visão de “Vida Leve e Saudável” da Verde Campo. Com apenas 35 calorias por
porção, o Grego35 estabeleceria um novo patamar para a indústria de alimentação saudável e
uma nova referência para a categoria Grego – que tinha, em média, produtos com 150 calorias.
Com esse pano de fundo, os conselheiros da Verde Campo foram apresentados ao “Projeto 7
Gerações” e ao que tinha sido sua estruturação inicial. Em mais um exercício coletivo, começamos a
destrinchar quais seriam as crenças que se tornariam a essência da expressão do propósito da empresa.
A Verde Campo já tinha, até aquele momento, um planejamento estratégico com algumas definições,
seguindo metodologias clássicas de Missão, Visão e Valores. O desafio agora era tirar isso do plano
abstrato e transformar em algo que pudesse ser sentido por todos da empresa. Por outro lado, seus
dirigentes já tinham a clareza de que o negócio da Verde Campo era “Vida Leve e Saudável”, algo
que a empresa desejava proporcionar a todos aqueles que com ela se relacionassem.
Um dos grandes segredos para a tradução das crenças em algo mais palpável para todos foi o uso de
exemplos concretos para cada uma das escolhas da empresa. A expressão “por isso escolhemos”
permitiu trazer tais crenças para o dia a dia da Verde Campo (ver Anexo 1).
“A Verde Campo já tinha,
até aquele momento, um
planejamento estratégico
com algumas definições
(...) O desafio agora era
tirar isso do plano abstrato
e transformar em algo que
pudesse ser sentido por
todos da empresa.”

Por exemplo, com relação à 1ª crença: “nossos produtos são
especiais”, uma das escolhas foi: “Criar somente produtos que
possam, reconhecidamente, trazer benefícios para a saúde dos
nossos clientes, com redução de calorias, gorduras, açúcares e de
sódio, e/ou que atendam a necessidades especiais alimentares”. Já
quanto à crença: “como a gente faz importa”, um dos destaques
é: “Escolher sempre as técnicas de fabricação que garantam os
melhores resultados em termos de sabor para nossos produtos”.
Com o “Projeto 7 Gerações”, a empresa passaria a ganhar
mais consciência do seu propósito. Quaisquer que fossem suas
decisões daquele momento em diante, seus gestores deveriam
zelar pelo que fez da empresa ser bem sucedia até ali.

O nome dessa empresa americana tem como inspiração um “A Grande Lei” dos índios Iroquois, que diz que para cada
decisão a ser tomada devemos considerar seu impacto nas sete gerações seguintes.

2
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Por Dentro da Verde Campo
Como parte da proposta de ter uma visão geral da Verde Campo, fui conhecer a empresa e sua
fábrica em Lavras, a pouco mais de 230 km de Belo Horizonte. Durante a visita, pude sentir o
clima pulsante de um negócio em crescimento acelerado.
Meu tour começou pelas áreas administrativas, incluindo o Departamento Comercial. Fui muito
bem recebido por uma das várias Marianas da empresa; ela foi a responsável por me apresentar às
pessoas que estavam ali: “Este é o Gustavo, novo conselheiro da Verde Campo”. Não sei ao certo
se as pessoas tinham claro o papel do Conselho da empresa, mas todos foram muito atenciosos e
transmitiam uma boa energia ao longo das salas e corredores por onde eu passava.
Alguns aproveitavam para fazer pequenas confissões, no intuito de que eu pudesse ajudá-los de
alguma forma: “falta para nós uma visão do lançamento de produtos”; “precisamos de alguém para
coordenar as ações de Marketing”; “ai, Meu Deus do Céu, o (...) é um problema grave nosso”.
Em um segundo momento, sentei para ouvir a Mariana – a mesma que me recebeu inicialmente –
em relação à estruturação do SAC, projeto sob sua responsabilidade. Como eu tinha interesse em
ouvir mais o cliente, fomos destrinchando, juntos, algumas reclamações e elogios. Foi interessante
observar que havia reclamações registradas por e-mail, ou até por telefonemas, que começavam
assim: “eu tive um problema com o produto tal, mas como o produto de vocês é muito bom e eu
gosto da marca, estou reclamando”. Era possível perceber também a crescente demanda pela
marca, já que muitos outros contatos eram feitos com a intenção de saber onde encontrar os
produtos da Verde Campo.
Na sequência, fui visitar a fábrica. Vesti minha roupa branca, com todos os cuidados de
higienização, e lá fui eu entrar dentro do processo de produção. Começamos a visita por um
corredor de vidro que passava por cima da fábrica. E então, uma surpresa sobre a Verde Campo
que, até o momento, ninguém havia me contado: a fábrica tinha sido, no passado, um Centro
de Tecnologias em Leite. A ideia era viabilizar, em larga escala, testes de novas tecnologias que
pudessem beneficiar os laticínios e toda a cadeia de produtores do leite. Para mim, caiu a ficha de
que não era à toa que a fábrica da Verde Campo estava bem ao lado do Campus da Universidade
Federal de Lavras (UFLA).
Foi quando percebi que todo aquele cuidado em desenvolver produtos diferenciados, buscando
inovar, tinha uma gênesis própria. Os fundadores daquele laticínio já tinham tido a intenção de
promover a inovação tecnológica numa cadeia produtiva bem antiga e tradicional. Essa foi a
descoberta mais valiosa dessa experiência na fábrica.
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Refletindo sobre o Crescimento da Empresa
Depois de completada a visita à fábrica e de ter conhecido muitas pessoas da Verde Campo, fui
me encontrar com o Alessandro. Ele me perguntou o que eu estava achando da visita.
Contei pra ele que senti todo o clima da empresa em crescimento e até tinha testemunhado
algumas cenas que ilustravam bem as dores desse crescimento, por exemplo: tinha visto algumas
pessoas administrando uma “crise” para fazer voltar a funcionar a estação de tratamento de
efluentes da empresa, que, naquele dia, tinha ficado sobrecarregada; vi paredes sendo quebradas
para a ampliação da fábrica e a entrada de novos equipamentos. Contei para ele também como
chamou minha atenção o fato de a fábrica ter sido, um dia, um Centro de Tecnologias do Leite e
como aquilo era uma parte fundamental da composição do DNA da Verde Campo.
Foi aí que o Alessandro me contou essa parte da história. Exploramos um pouco mais das
emoções de fazer o negócio Verde Campo decolar. Como toda empresa em seus primeiros anos,
ele confessou ter passado por momentos difíceis, alguns que ameaçaram a própria sobrevivência
do negócio. Depois de cerca de sete anos de vida, as coisas começaram a clarear e o negócio foi
se consolidando. No 15o ano de vida da empresa, o forte crescimento era a recompensa de muitas
decisões acertadas no passado e de um esforço muito grande, tanto da parte dele, Alessandro,
quanto de outras pessoas que acreditaram na história daquele empreendimento.
Em seguida, começamos a tratar de um tema que poucos ousam refletir sobre: “por que crescer?”
Li para ele a resposta que recebi, para essa mesma pergunta, do fundador da Seventh Generation,
quando o entrevistei.
Ele disse: “Eu era obcecado com crescimento”, explicando que a imagem de sucesso em nossa
sociedade o influenciou a priorizar o crescimento. Como um contra exemplo à sua experiência,
ele mencionou um empresário amigo, que foi capaz de manter o controle da empresa acertando
o ritmo de crescimento do seu negócio.
Este exemplo trouxe à tona uma discussão que eu queria ter com um empreendedor de uma
empresa como a Verde Campo. Falei para o Alessandro que essa reflexão me permitia explicar
o que eu passei a chamar de “Crescimento Responsável”, algo que deveria ser buscado por uma
organização com as características da Verde Campo, pois um Negócio com Propósito corre
sérios riscos de deixar de cumprir parte de seus objetivos se vier a perder o compasso de seu
crescimento. Daí a questão não ser apenas “por que crescer?”, mas, igualmente, “como crescer?”.
Toda aquela discussão foi válida, pois o fundador de Verde Campo também resgatou as razões
pelas quais a empresa precisava aproveitar uma janela de oportunidade para ocupar uma posição
de destaque no mercado. A concorrência iria copiar algumas das iniciativas inovadoras da Verde
Campo, então, era preciso agir com rapidez até que esse dia chegasse.
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Dando mais um Passo
Na sequência, tivemos outra reunião mensal do Conselho. Quando começamos a tratar do “Projeto
7 Gerações”, o Alessandro trouxe uma reflexão para aquela reunião que me surpreendeu: “Será que
as pessoas que trabalham na Verde Campo percebem e sentem o que estamos discutindo aqui?”
Em outras palavras, “será que os funcionários que trabalham conosco conseguem enxergar que
estamos criando um Negócio com Propósito”? Esse era um questionamento profundo, que
traria para o projeto uma dimensão maior do que o de posicionamento de uma marca. Não eram
simplesmente os consumidores finais quem deveriam aumentar a identificação com a empresa, mas
todos os Stakeholders, o que incluía, principalmente, os mais de 200 colaboradores da Verde Campo.
Até aquele momento, tínhamos percorrido um importante caminho. Os cases apresentados
e discutidos foram fonte de inspiração fundamental. As definições clássicas do planejamento
estratégico da empresa puderam ser revisitadas e ganharam mais força com a maior clareza das
crenças da empresa. Em seguida, as práticas da empresa foram evidenciadas com exemplos claros
de escolhas (“por isso escolhemos”).

EXPRESSÃO DO PROPÓSITO DA EMPRESA

Inspirações
(cases)

Planejamento
Estratégico
Clássico

Crenças

(”por isso
escolhemos”)

Visão

Plano de Comunicação

Missão

O que somos HOJE
vs.
o que queremos ser/ter
em 2-5-10 anos?

Valores

Decisões Estratégicas

Com o desafio de atingir não somente aqueles consumidores sensíveis ao apelo de produtos
saudáveis em um sentido mais amplo, mas também outros públicos, internos e externos, nós
saímos dali com a responsabilidade de achar as pessoas certas para a construção de um Plano de
Comunicação que reforçasse as crenças da empresa e pudesse aumentar a identificação dessas
pessoas com a marca Verde Campo.
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Plano de Comunicação e seus Primeiros Resultados
A irmã do Alessandro, Flávia Rios, sócia-fundadora da REDE, empresa de Comunicação e
Marketing Digital, indicou-nos alguns possíveis nomes para a elaboração do Plano de Comunicação
da Verde Campo. O nome que atendeu melhor nossas expectativas e que pareceu estar em
sintonia com o projeto foi o de Levi Carneiro, experiente pensador e gestor de construção de
marcas. A curiosidade maior dessa indicação veio do fato de que uma das empresas do Levi, a
IDEIA, concorria em um mesmo segmento de mercado com a REDE. “Uma atitude nobre da
Flávia.” Foram essas as palavras do Levi depois ter sido contratado.
O Plano de Comunicação permitiu à Verde Campo dominar melhor algumas percepções
internas, tornando-se a base de todas as demais ações da empresa. Os próprios envolvidos no
planejamento de comunicação da empresa reconheceram a importância da definição das crenças
da Verde Campo, passando a dar mais importância para a sua comunicação.
A partir daí, algumas iniciativas foram deflagradas e puderam ser observadas manifestações da
expressão do propósito da marca. Como recomendação do próprio Levi, um evento foi preparado,
com o nome Dia Verde.
Na ocasião, o processo de construção das crenças foi apresentado para mais de 50 colaboradores
da empresa, tendo sido colocado, como parte central do evento, a avaliação e a validação,
pelos funcionários, de cada uma das escolhas (“por isso escolhemos”) da Verde Campo. Como
adequação às crenças da empresa, algumas decisões, como, por exemplo, a compra de leite spot3,
foram revistas após o Dia Verde.
O Dia Verde também representou o marco final antes da publicação do Livro da Marca da Verde
Campo, sendo que importantes contribuições dos colaboradores dadas durante o evento foram
consideradas. A reflexão do Alessandro a respeito de “se cada um que trabalhava na Verde Campo
entendia que fazia parte de um Negócio com Propósito” começava a ter uma resposta.
Ainda nesse sentido, um trabalho de desenvolvimento organizacional foi iniciado, com destaque
para a formação da liderança intermediária da empresa. Fruto de um curso realizado em Juiz de
Fora, o Alessandro conheceu Phil Magrath, com sua empresa Empoderus Coaching. Notou-se,
durante algumas atividades de intervenção da Empoderus, que a expressão da marca ganhou mais
força e passou a ganhar contornos de “cultura”.
Uma série de outras manifestações seguiram. O novo site da Verde Campo deu destaque para a
origem da empresa e suas crenças. O jornal de comunicação interna com os funcionários também
passou a ter seu conteúdo organizado pelas três crenças. Um novo planejamento de embalagens,
que comunicasse a expressão do propósito da empresa, passou a fazer parte da pauta. A produção
de um vídeo que pudesse dar destaque às crenças da Verde Campo também foi contratada e o
vídeo, recentemente lançado.
Operação de compra de leite de outras empresas que possam ter mais leite do que o necessário para sua produção
daquele dia ou semana. Ao comprar leite spot uma empresa deixa de conseguir rastrear a origem do produto.
3
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Reflexão final
Ao final dessa experiência altamente prazerosa e, em alguns momentos, surpreendente, especialmente
pelo tipo de afinidade com toda a equipe da Verde Campo, fiquei com algumas questões:
- Será que a Verde Campo conseguirá, a partir do “Projeto 7 Gerações”, ser percebida como uma
empresa diferente, principalmente por um maior número de pessoas consumidoras de seus produtos?
- Como será sua nova dinâmica competitiva, caso a concorrência lance no mercado produtos similares
aos seus, como, por exemplo, sem lactose?
- Será que suas “crenças sinceras” serão cuidadas ao longo do tempo e, ainda, que a empresa conseguirá
crescer e aumentar seu impacto positivo?
Ao meu ver, as “crenças da Verde Campo” não são uma intenção futura; sua declaração ajudou a
expressar o que a Verde Campo já é – ou o que tem sido ao longo de seus 16 anos de existência.
A expressão das crenças também ajuda a entender a “fórmula do sucesso” da Verde Campo.
Daí, como no caso de outros Negócios com Propósito que passam por um forte crescimento, a
questão passa a ser COMO cuidar daquilo que foi essencial para a empresa ter prosperado até
determinado ponto de sua história.
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Anexo 1
Expressão do Propósito da Verde Campo
Crença 1

“Nossos produtos são especiais”

Enunciado

Produzimos alimentos que são sempre fonte de bem estar, saúde e prazer para
todos.
- Produzir somente produtos que possam reconhecidamente trazer benefícios
para a saúde dos nossos clientes: com redução de calorias, gorduras, açúcares e de sódio, e/ou que atendam a necessidades especiais alimentares;
- Usar os ingredientes mais saudáveis disponíveis no mercado;

Por isso, escolhemos:

- Obter sempre produtos gostosos e testados como resultado final do nosso
trabalho;
- Buscar reduzir a quantidade de ingredientes nos nossos produtos - práticas
clean label (rótulo limpo);
- Inovar continuamente para oferecer as melhores opções de produtos aos
nossos clientes.

Crença 2

“Como a gente faz importa”

Enunciado

Escolhemos tecnologias e processos que, além de eficientes, contribuam
para melhorar a qualidade dos nossos produtos, o bem estar das pessoas e a
preservação do meio ambiente.
- Atender a todas as etapas do processo de lançamento de novos produtos;
- Escolher sempre as técnicas de fabricação que garantam os melhores resultados em termos de sabor para nossos produtos;
- Incentivar nossos produtores rurais a adotar modelos que garantam o
bem-estar dos animais;

Por isso, escolhemos:

- Analisar 100% do leite recebido nas nossas fábricas para garantir que todos os nossos produtos sejam livres de resíduos de antibióticos de qualquer
natureza;
- Incentivamos os produtores rurais a produzir com qualidade e valorizar a qualidade através de uma melhor remuneração.
- Adotar tecnologias que reduzam a manipulação dos produtos durante o processo produtivo.
- Reciclar nossos resíduos e fazer uso racional de recursos hídricos e energéticos.

14

Revelando o Propósito da Verde Campo

flourishnegocios.com.br

Crença 3

“Compartilhamos os benefícios”

Enunciado

Investimos nossos resultados para criar novas e melhores oportunidades de vida
para nossos colaboradores, parceiros e a sociedade.
- Investir nossos lucros na melhoria contínua da nossa empresa e no desenvolvimento de novos produtos, pois isso determina a continuidade e o crescimento
da nossa empresa;
- Criar novas e melhores oportunidades de vida para nossos colaboradores e
suas famílias;
- Incentivar o aprimoramento através de treinamentos internos e programas de
bolsas de estudo para treinamentos externos;

Por isso, escolhemos:

- Ajudar a cuidar da saúde dos nossos colaboradores e suas famílias;
- Estimular a alimentação saudável dos colaboradores e investir numa alimentação saudável dentro da empresa;
- Criar oportunidades de melhoria da qualidade de vida dentro do trabalho –
ambiente saudável, relações abertas, etc;
- Criar novas e melhores oportunidades de vida para nossos produtores rurais e
suas famílias, oferecendo assistência técnica para 100% das nossas fazendas;
- Promover novas oportunidades para nossa comunidade, com projetos sociais,
esportivos, além de parcerias técnico-científicas com a UFLA.

15

Revelando o Propósito da Verde Campo

flourishnegocios.com.br

Anexo 2
1) Presença no Brasil em números de pontos de venda (2015)
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2) Produção: Média diária de litros de leite processados
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3) Faturamento bruto Verde Campo (R$ milhões)
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4) Crescimento Mídias Sociais Verde Campo (Ago/13 a Ago/15)
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