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INTRODUÇÃO

O momento em que vivemos no país é de inteira atenção nas 
ferramentas que ajudam uma empresa a se manter 
competitiva no mercado. Dentre as várias que podemos 
abordar, existem três que se destacam por apresentar as 
características principais de uma organização.
Muitas empresas possuem apenas como um quadro 
decorativo, sem saber o quão útil está ferramenta pode se 
tornar, se bem aplicada. Missão, Visão e Valores, este conjunto 
pode funcionar como apoio na tomada de decisão, quando 
existir dúvida de como agir.
Essas ferramentas reunidas formam a identidade 
organizacional, onde todos sabem claramente quais são os 
propósitos e as razões de existência da empresa.

DESENVOLVIMENTO

Missão: É o propósito básico da existência da empresa.
Tem como foco principal o que a empresa produz, supostas 
conquistas e como pretender ganhar o reconhecimento dos 
clientes e demais. 
Segundo (Oliveira) “Razão de ser da empresa. Conceituação do 
horizonte, dentro do qual a empresa atua ou poderá atuar no 
futuro.”

Visão:  Tem como pretensão e estímulo, a prática, realista e 
visível do que a empresa pretende se tornar, qual a direção à 
ser focada, onde está sendo investidos os recursos é realmente 
onde a empresa deve chegar? Todas essas questão tende à 
serem respondidas em período definido de tempo.
Segundo (Hart) “Articulações das aspirações de uma empresa a
respeito de seu futuro.”

Valores: Estão relacionados com a forma de cumprimento de 
missão e visão, estabelecidos inicialmente. São princípios que 
servem como orientação para as pessoas que exercem 
qualquer tipo de função dentro, fora ou relacionada a 
organização.
Segundo (Tamayo e Mendes) “Princípios que guiam a vida da 
organização.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o auxílio da Missão, Visão e Valores a empresa tende a se 
destacar no meio competitivo, no qual terá maior facilidade em 
alcançar seus objetivos através de um planejamento bem 
elaborado com ajuda dessas ferramentas de grande impacto.
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