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Movimento Plante Amor Colha O Bem
2012

e como ele se transformou num reconhecido empreendimento             
socioambiental que transforma sentimento em resultado 

em todos os setores da economia, ajudando pessoas  
e negócios a atingirem metas de venda e faturamento,  

humanização de marca, qualidade de vida de  
colaboradores e desenvolvimento sustentável. 

1-Olá, eu sou o Rafa Mattos. Este portfólio aqui é dois em um, e conta numa única história, como o amor que brotou no coração de um cara se espalhou pelo coração de milhares de pessoas. 
Nesta página dois, inicia-se a história de como o sentir, constrói o pensar e define o agir. O Afeto, a Cognição e a Volição a serviço de um Propósito. Nessa jornada, não fiz absolutamente 
nada sozinho, e sou plena gratidão pelas pessoas que cruzaram meu caminho. Dedico a todas elas o que aqui nos é intangível e repleto de amor. Sei que a vida é corrida, mas desejo que 
esse momento seja tão prazeroso, cheio de sentidos e sentimentos para você como está sendo para mim. Essa história agora também é sua. Por isso, estamos em primeira pessoa do plural. 
Vem comigo nessa viagem ao passado para construirmos o futuro juntos.

Conheça um pouco da história  do 1 



O Movimento Plante Amor Colha O Bem 
nasceu nas ruas de Recife quando  
Rafa Mattos decidiu fazer mensagens 
de amor no lixo urbano que encontrava 
pelo seu caminho

Rafa desenha o primeiro 
“regador com coração”.  

Na época, Rafa estava 
inconformado com a falta 
de amor que testemunhava 
pelas ruas e  acreditava que 
sua capacidade de desenhar 

deveria ter um propósito 
mais relevante.

11 de setembro de 2012



Assim surgiu o desenho de um regador 
com coração, que veio a se transformar 
no símbolo do movimento, sempre 
acompanhado da reflexão  
“Plante Amor Colha O Bem” 

de setembro de 2012
em diante Rafa não podia 
ver um resíduo rabiscável 
pelas ruas e o amor foi se 
espalhando por todos os 

canais possíveis



2013
Matéria especial para o Jornal do Comércio 

sobre Gentileza nas Ruas, maio de 2013

Sem imaginar, o “regador” do Plante Amor 
saía das ruas para dentro do coração de 
milhares de pessoas, firmando-se como um 
legítimo movimento de amor, gentileza, 
solidariedade, amizade e união.



Com a enorme aceitação de público, crítica e 
mídia, em poucos meses o Plante Amor Colha 
O Bem ganhava mais força.

CLIQUE AQUI PARA VER O VÍDEO 

agosto de 2013

https://www.youtube.com/watch?v=6d_ZUEhdysQ


Dentro das escolas, tornou-se um 
importante apoio didático-pedagógico, 
por meio de palestras, oficinas 
cocriativas e pinturas artísticas

setembro de 2013
Rafa  recebe convites para palestrar  

em escolas e eventos comerciais



Palestras            Didático-Pedagógicas 



Poucos meses depois de seu 
surgimento, o Plante Amor Colha o 
Bem era apresentado ao Brasil em 
rede nacional de televisão

25 de dezembro de 2013

CLIQUE AQUI PARA VER O VÍDEO 

Participação no Encontro com  
Fátima Bernardes Especial de Natal  

https://www.youtube.com/watch?v=59gLolDPXvI


Congressos Internacionais

e através do TEDx Recife,  
Rafa agora tinha oportunidade  
de apresentar seu movimento  
de amor ao mundo 

CLIQUE AQUI E VEJA A PALESTRA  
DE RAFA NO TEDx RECIFE 

30 de novembro de 2013

https://www.youtube.com/watch?v=sNxdIlU4DQE


Campanha Educativa para um dos 
maiores shopping centers da capital 
pernambucana, o Shopping Recife.

A essa altura, o Afeto já se firmava como 
ferramenta estratégica na construção 
de projetos especiais, seja para grandes 
negócios ou organizações não-
governamentais

2014
Das ruas para as  

grandes negócios



Campanhas Solidárias

Em 2014, depois da primeira Campanha Plante Amor 
para o GAC-PE, as doações de recursos financeiros, 
alimentos e higiene dobraram, com mais pessoas e 
empresas oferecendo ajuda voluntária à instituição.



Afeto gera engajamento. Neste projeto para o Eco-TCE o desafio era  
fazer com que os servidores da casa realizarem as práticas sustentáveis 
propostas. O TCE fez várias campanhas ao longo do tempo, mas apenas com a 
implantação da Campanha Servir com Amor e Palestra de Sensibilização  
de Rafa Mattos os indicadores das práticas sustentáveis foram 
sensivelmente melhorados. 
 

Tribunal de Contas do Estado – PE   |   Junho 2014 



Tribunal de Contas do Estado – PE   |   Junho 2014 



Depois de três anos à frente do Movimento Plante Amor  
Colha O Bem, Rafa Mattos tornava-se um jardineiro de amor 
que planta mensagens no coração de pessoas, compartilhando 
conhecimentos, aprendendo enquanto ensina, sempre  
com o objetivo de transformar sentimento em resultado.  

2016Propósito: transformar  
sentimento em resultado



“A única revolução 
possível é dentro de nós.” 

Rafa descobria o poder do amor dentro de equipes 
e o seu maior propósito enquanto comunicador 



Campanhas Especiais  
para Equipes

Era só o início de  
novas histórias



veja o vídeo da Campanha 

CLIQUE AQUI

Juntos somos tão fortes quanto aço, campanha  
realizada para a Gerdau Açonorte, em 2016

https://www.youtube.com/watch?v=Ki_nZ8s-WCs


Construindo, testando e melhorando, Rafa desenvolveu sua própria 
Metodologia, que é a base de todo seu processo criativo, em todos os 
setores da economia. Surgia assim a Metodologia Afeto-Cognitiva



O Plante Amor Colha O Bem foi um excelente Laboratório Afetivo 
Multiplataforma que mostrou claramente a Potência do Afeto e como  

os vínculos afetivos bem trabalhados podem transformar sentimento 
em resultado em todo e qualquer aglomerado de gente, seja no público,  

privado ou nas organizações não-governamentais. 
A partir dessas vivências surgiu a Metodologia Afeto-Cognitiva

Metodologia Afeto-Cognitiva 

Transformando Sentimento em Resultado



+ cognição
+ volição

Metodologia Afeto-Cognitiva 

A primeira Função Mental, a primeira 
impressão que fica, aquilo que sentimos, 
e que define como será nossa percepção 
e conhecimento sobre algo ou alguém.

1

Utilizamos as Funções Mentais Básicas 



+ volição
+ cognição

A segunda Função Mental, desencadeada 
pelo Afeto, onde trocamos conhecimentos, 
ensinamentos e aprendizados sobre algo 
ou alguém para determinada finalidade.

2

Metodologia Afeto-Cognitiva Utilizamos as Funções Mentais Básicas 



+ cognição
A terceira Função Mental, o resultado dos 
sentimentos aliados aos conhecimentos, 
que impulsionam a nossa força de 
vontade de fazer algo.

+ volição
3

Metodologia Afeto-Cognitiva Utilizamos as Funções Mentais Básicas 



Sentimentos 
Sentidos Vitais 
Emoções 
Percepções 
Ética 
Essência 
Consciência 

1

Cognição
Conhecimentos  
Inteligências 
Aprendizado 
Habilidades 
Ferramentas 
Tecnologias 
Metodologias 

2

Volição
Vontades 

Práticas / Hábitos 
Motivações 

Moral / Sociopolítica  
Crença / Cultura 

Propósito 

3

Aqui é o 
Lugar de 
Potência

Metodologia Afeto-Cognitiva Colocando as coisas nos seus devidos lugares 
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Aqui é o 
Lugar de 
Potência

Colocando as coisas nos seus devidos lugares 

1

2
3

Lugar de Potência
Lugar onde seus melhores 
sentimentos se juntam aos seus 
melhores conhecimentos e juntos 
alimentam o melhor que a sua 
força de vontade de fazer 
transformará em propósito 

Propósito

1

2
3

É o lugar onde você encontra 
a sua essência, aquilo que te 
motiva e orienta na incessante 
busca por realização.  

Não tem preço, 
mas tem valor. 

Não é padrão  
de sucesso, mas  
para você é. 

Não é apenas seu, 
mas de todos. 

Não é felicidade, 
mas é um possível 
caminho até ela. 

É sentir, pensar e agir 
para fazer da sua vida 
(e trabalho) uma forma 
de melhorar não apenas 
a sua vida, mas de todos 
ao seu redor. 

Legado

Metodologia Afeto-Cognitiva 



Juntamos publicações, citações, pactos globais e dados estatísticos  
que comprovam não só a importância do Afeto, mas a sua urgência 

de aplicação na vida, trabalho e negócios. Os vínculos afetivos 
tem desdobramentos práticos na Liderança, Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Sustentabilidade, Gestão de Negócios, Ética, Sociopolítica, 
Artes, Entretenimento, Religião e Cultura. 

Será que o Afeto é uma realidade 
na vida, trabalho e negócios?

Transformando Sentimento em Resultado



“A habilidade de colocar-se no lugar  

do outro é o comportamento mais visado 

pelo mercado de trabalho hoje. Saiba 

como entender as pessoas à sua volta  

e tornar-se um colega mais colaborativo  

e um líder mais eficiente.”

A importância do Afeto Trabalho

Empatia é 
Sentir o que o 

outro sente



“Um indivíduo, 
mesmas circunstâncias,  
fazendo a mesma coisa,  

pode gerar resultados  
completamente distintos,  

dependendo do lugar interior  
a partir do qual ele opera.” 

Liderança

Otto Scharmer,  
Autor da Teoria U

A importância do Afeto

lugar interior



Negócios

Gentileza como 
estratégia de negócios

“A empatia é a nova regra do jogo 
para quem busca melhorar resultados 

para a empresa e para a equipe” 

A importância do Afeto



Propósito

Simon Sinek,  
Autor do Golden Circle

“O porquê é o que dá sentido a algo. 
E o que dá sentido é aquilo que mexe 

com os sentimentos e conecta 
pessoas a um mesmo propósito” 

A importância do Afeto

“As pessoas não  
compram o que você faz; 

as pessoas compram o  
porquê de você fazer.” porquê



“Somente empresas 
com o propósito de gerar 

impacto positivo é que 
terão vez no mundo 

pós-COVID19” 

Empresas 
Globais

Marcel Fukayama,  
Diretor Sistema B Brasil

propósito

“O propósito saiu das aspirações e das 
crises existenciais e transformou-se 

no cerne das empresas mais resilientes 
e transformadoras do mundo” 

A importância do Afeto



Propósito

Marcel Fukayama,  
Diretor Sistema B Brasil

O Sistema B é uma rede global de empresas que não são orientadas pela 
maximização de seus lucros, e tem no seu propósito o verdadeiro e maior 
compromisso. Entre lucro e propósito escolheram os dois. 

No Brasil, uma das maiores Empresas B é a Natura, que extrai seus 
insumos do meio-ambiente ao mesmo tempo que o regenera e cuida das 
populações nativas. Um compromisso de amor ao próximo e à natureza.

A importância do Afeto



Economia

Kate Raworth, 
Autora do Economia Donut

“Economia Donut mostra  

como assegurar dignidade  

e prosperidade para 

todas as pessoas” 

Huffington Post 

A importância do Afeto



Economia

Kate Raworth, 
Autora do Economia Donut
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De acordo com o gráfico acima, Kate Raworth demonstra  
que nada pode exceder a borda do círculo externo, gerando excesso de 

desgaste ambiental, tampouco nada pode ultrapassar a borda do círculo 
interno, gerando degradação social. Um novo paradigma econômico que 

preserva e regenera o meio-ambiente e cuida da população mundial.

A importância do Afeto



91%
dos consumidores 
escolheriam marcas 
com propósito entre 
marcas com mesmo 
preço e qualidade

77%
dos consumidores 
esperam que as 
empresas de hoje 
contribuam mais 
para a sociedade

%
mais de

50das empresas no mundo 
precisam desenvolver 
habilidades sócio-
emocionais em seus 
colaboradores 

A importância do Afeto em números Dados Estatísticos



O Afeto está alinhado com a Agenda 2030

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que 
busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna 
para todos, dentro dos limites do planeta.

Sustentabilidade



A DISSEMINAÇÃO DO AMOR COMO O OBJETIVO DE 
TODOS OS OBJETIVOS; O AMOR COMO CIÊNCIA DE 
INTERCONEXÃO ENTRE SERES VIVOS E NATUREZA 
EM BUSCAR DA TECNOLOGIA PRÁTICA DO AMAR 
PURO E IRRESTRITO; O AMOR COMO SENTIMENTO 
DE UNIÃO EM PROL DE TODO E QUALQUER OBJETIVO

O Afeto está alinhado com a Agenda 2030

Defendemos o AMOR como ODS ZERO, o elo de fraternidade universal, sem o 
qual somos incapazes de fortalecer nossos vínculos afetivos, necessários para 
nos desenvolvermos economicamente, cuidando da humanidade e preservando 
a vida com ética e justiça. O amor como objetivo de todos os objetivos.

Sustentabilidade

0 DISSEMINAÇÃO

DO AMOR



Projetos Afeto-Cognitivos são realizações difíceis de explicar.  
Podem ser rápidas ou durar meses, quebram regras, tiram pessoas  

de suas zonas de conforto, mas em todas as suas fases, a troca de 
experiências e aprendizado são intensos e transformadores, 

fortalecendo os vínculos afetivos de todos os envolvidos, dando  
outro sentido a tudo que é feito dentro da empresa. 

A Metodologia Afeto-Cognitiva na prática

Transformando Sentimento em Resultado



SALINAS MARAGOGI 
O AMOR ESTÁ AUMENTANDO



TREINAMENTO AFETIVO

DINÂMICA AFETIVA

O Salinas Maragogi não  
teria como crescer sua 
estrutura sem passar por  
uma obra. E toda obra é 
bronca certa.



MAIS DE 300M DE PINTURA ARTÍSTICA

VÍNCULOS AFETIVOS

Mas a gente fez de alguns limões 
uma boa limonada, fortalecendo os 
vínculos afetivos entre o Salinas e 
seus colaboradores, além de deixar 
um lindo painel para os hóspedes, 

cheio de mensagens de amor.

CLIQUE AQUI PARA VER O VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=YolxBKxMpV8


2021



FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA 
PINTE O AMOR COM SOLIDARIEDADE



ARTE COM AS CRIANÇAS

LINHA DE PRODUTOS 
BENEFICENTES COM 

REVERSÃO DO LUCRO

CAMPANHA SOLIDÁRIA

O Movimento Plante Amor Colha O 
Bem foi convidado pela Fundação 
Altino Ventura para pintar o AMOR 
COM SOLIDARIEDADE e realizamos 
uma linda Campanha Multiplataforma

PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA



FAV + PLANTE AMOR + FACOL  
= SOLIDARIEDADE



PALESTRA  

LIVE PAINTING

INSPIRAÇÃO

Rafa Mattos, aproveitando sua participação  
no Congresso Internacional Expo Facol 
2018, levou junto a turma da FAV com seus 
Produtos Solidários para o pátio da Facol, 
durante sua palestra e pintura ao vivo.



E essa simples ação, sem grande 
planejamento, superou todas as 

expectativas, conseguindo ampliar as 
vendas e resultados financeiros da 

campanha com a venda dos produtos 
Plante Amor para FAV, confirmando 

como UNIÃO faz a FORÇA



DOM BLACK 
100% PERNAMBUCANO



TREINAMENTO AFETIVO

DINÂMICA AFETO-COGNITIVAS

No Dom Black nós percorremos toda 
jornada Marketing de Afetividade, 
revisitando o surgimento do 
empreedimento e sua Essência, 
fortalecendo os Vínculos de uma 
Família. Construímos o Manifesto 
Dom Black [ na próxima página ]  
e resgatamos nossa Identidade,  
100% Pernambucana.

CLIQUE AQUI PARA VER O VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=FMb65p0uSvM


MANIFESTO DOM BLACK



ROVAL 
PROPÓSITO TRANSFORMA VIDAS



CONCEITO + IDENTIDADE + LICENCIAMENTO

Num trabalho coletivo junto à Família Roval 
colaboramos com a construção do conceito 
do evento, indentidade visual e criação de 

itens especiais em torno da arte de Rafa 
Mattos, fortalecendo o tema Propósito. 



Nada como o Afeto para nos conectar ao nosso Propósito. Rafa fez uma palestra 
sensível, de pouca fala e muita escuta, onde os protagonistas eram os franqueados 

que falavam sobre os seus propósitos e aquilo que dá sentido às suas realizações 
pessoais e profissionais. Enquanto a turma falava, Rafa pintava.

ESSÊNCIA

PROPÓSITOVIDA

TRANSFORMAÇÃO

CONCEITO + IDENTIDADE + LICENCIAMENTO



CLIQUE AQUI PARA VER O VÍDEO

Neste evento a Roval 
comemorava 30 anos de 

existência realizando o 
propósito de cuidar da saúde 

e da vida das pessoas.

https://www.youtube.com/watch?v=a0DT5y5Dy60&t=2s


SESI SAÚDE 
CUIDAR DE GENTE



IDENTIDADE 

LIVE PAINTING

LICENCIAMENTO 

A essência do Sesc Saúde é Cuidar de Gente 
e Rafa Mattos ajudou na construção do 
Conceito da Campanha e Identidade Visual, 
fortalecendo os vínculos entre todas as pessoas 
que constroem o  Serviço Social da Indústria.

CONCEITO + IDENTIDADE + LICENCIAMENTO



CLIQUE AQUI PARA VER 
O VÍDEO.DO EVENTO

https://www.youtube.com/watch?v=Iey3llXa9D8


ESPOSENDE CALÇADOS 
PHD +



TREINAMENTO AFETIVO PRESENCIAL

O desafio era fazer com que o Treinamento Afetivo 
direcionado aos líderes de equipe pudesse chegar na 

ponta, para cada membro da equipe de vendas. 
 

Para isso, construímos um conjunto de Dinâmicas 
Afeto-Cognitivas com Gamificação e recompensas, 

que eram espalhados com apoio de vídeo-aulas  
onde Rafa Mattos falava sobre os assuntos .  

TREINAMENTO AFETIVO DIGITAL

CLIQUE AQUI E VEJA O VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=yvjPDGqeSoY


DESDOBRAMENTO DO TREINAMENTO AFETIVO

Vídeos curtos, afetivos e efetivos, que 
traziam reflexões importantes sobre o 
relacionamento pessoal e como nossa 
vida e trabalho melhoram quando 
colocamos o amor à frente de tudo. 

O sucesso foi tão grande que o projeto 
saiu das vendas e foi pra dentro da 
operação regional, passando de centenas 
para milhares de pessoas, fortalecendo a 
cultura empresarial e o senso de Família 
Esposende

CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS

IDENTIDADE ESPECIAL



Equipe engajada, reflexo nas vendas, 
e melhor, nos relacionamentos 
interpessoais, gerando mais espírito 
de equipe, amizade, pertencimento e 
união, mostrando que o AMOR FAZ 
TODA A DIFERENÇA. 

E não parou por aí, a relação de Rafa 
Mattos com a Esposende colheu 
ainda mais frutos…

TRANSFORMANDO SENTIMENTO EM RESULTADO

WEBCARDS AFETIVOS

JORNADA AFETIVA

BROCHES ESPECIAIS MARCAVAM AS ETAPAS DA



Rafa usou sua proximidade à Gestão Estratégica da Esposende Calçados e propôs uma ação conjunta Plante Amor  e Esposende para fortalecer a campanha Natal Solidário Globo Nordeste que estava acontecendo naquele ano e 
juntos levaram…

RESULTADOS DE IMPACTO POSITIVO INESPERADOS

20
BICICLETASDOADAS

NATAL SOLIDÁRIO

para 20 instituições que cuidam  de crianças carentes em todo Pernambuco para se transformarem em sorrisos estampados em carinhas felizes. 

A tela “Espírito Natalino” de Rafa Mattos foi oferecida à Esposende como contrapartida e agradecimento 



Independente de ter sido uma ação voluntária ou comercial,  
se é o shopping da cidade ou uma indústria nacional, o colégio 

tradicional da cidade ou um congresso internacional, acreditamos que 
construímos vínculos de amizade. Conheça algumas das iniciativas 

amigas com quem já plantamos amor em nossa jornada.

Vínculos Afetivos

Transformando Sentimento em Resultado



Líderes de Mercado



Instituições públicas



TEDX
X= independently organized TED event

Recife

Centros de Ensino | Congressos | Fóruns



Organizações | Institutos | Ações Sociais



Empreendimentos Sociais | Economia Criativa



Se você sentiu que podemos Plantar Amor 
juntos, mande uma mensagem ou ligue para nós. 

Será um prazer plantar amor com você.

Mande e-mail para contato.rafamattos@gmail.com 
ou faça uma ligação / wapp para 81 9.9808.8642

mailto:contato.rafamattos@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581998088642&text=Oi%20Rafa,%20gostaria%20de%20falar%20com%20voc%C3%AA%20sobre...%20


+ Designer / Ilustrador / Fotógrafo / Artista Visual 

+ Comunicador Multiplaforma  

+ Sócio-diretor da Herz* Marketing de Afetividade 

+ Empreendedor Socioambiental 

+ Speaker TEDx Recife 2013 

+ Gestor Estrategista de Marca 

+ Influenciador Social 

+ Redator Publicitário 

+ Experiência em Governança Corporativa 

+ Pós-graduando em Liderança, Inovação e Sustentabilidade 

+ Multiplicador B – Certificador pelo Sistema B 

+ Comunicador B – Membro da Comunidade do Sistema B Pernambuco 

+ Filósofo à Maneira Clássica / Eterno Aprendiz  



Gratidão pela dedição de seu tempo




