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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Missão, Visão e Valores 



Etapas do planejamento Estratégico 



Como tudo começa... 



A grande missão 



Missão da organização 



Estrutura da missão 

Segundo David & David (2003) 



Exemplos de missão 

Melhorar a vida das pessoas por meio da educação 
responsável, formando cidadãos e preparando 
profissionais para o mercado, gerando valor de forma 
sustentável. 

Alimentar consumidores e clientes com produtos 
saborosos e saudáveis, com soluções diferenciadas. 

Nossa Razão de Ser é criar e comercializar produtos e 
serviços que promovam o bem-estar/estar bem. 
 

bem-estar é a relação harmoniosa, agradável, do indivíduo consigo mesmo, 
com seu corpo. estar bem é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa, 
do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte, com o todo. 



A visão 



Visão da organização 



Exemplos de visão 

Ser referência em educação como a melhor escolha para 
estudar, trabalhar e investir, líder nas localidades onde 
atua.  

Ser reconhecida por sua competitividade em soluções 
de agregação de valor e respeito ao crescimento 
sustentável da cadeia de valor. 

A Natura, por seu comportamento empresarial, pela 
qualidade das relações que estabelece e por seus 
produtos e serviços, será uma marca de expressão 
mundial, identificada com a comunidade das pessoas que 
se comprometem com a construção de um mundo melhor 
através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, 
com a natureza da qual fazem parte, com o todo. 



Os  
valores 



Valores da organização 



Valores da organização 



Exemplos de valores 
CRENÇAS 
 
A vida é um encadeamento de relações. 
 
Nada no universo existe por si só, tudo é interdependente. 
 
Acreditamos que a percepção da importância das relações é o fundamento da grande revolução humana na 
valorização da paz, da solidariedade e da vida em todas as suas manifestações. 
 
A busca permanente do aperfeiçoamento é o que promove o desenvolvimento dos indivíduos, das 
organizações e da sociedade. 
 
O compromisso com a verdade é o caminho para a qualidade das relações. 
 
Quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade do todo. 
 
A busca da beleza, legítimo anseio de todo ser humano, deve estar liberta de preconceitos e manipulações. 
 
A empresa, organismo vivo, é um dinâmico conjunto de relações. Seu valor e sua longevidade estão ligados à 
sua capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e seu desenvolvimento sustentável. 



Exemplos de valores 
VALORES   
Paixão por Educar 
Somos educadores movidos pela paixão em formar e desenvolver pessoas. 
  
Respeito às Pessoas  
Respeitamos a diversidade e cultivamos relacionamentos.  
  
Honestidade e Responsabilidade   
Agimos com integridade, transparência e assumimos os impactos de nossas ações.  
  
Fazer acontecer 
Transformamos as nossas ideias em realizações.  
  
Foco em geração de valor  
Buscamos em nossas ações a geração de valor sustentável.  
  
Trabalhar junto  
Unimos esforços para o mesmo propósito. 



missão 

visão 

Valores 

Onde queremos chegar? 

Qual nossa razão de ser? 

Quais são nossos pilares? 



Exemplo 1 





Exemplo 2 
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