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RESUMO 
A missão institucional é um guia importante para todo processo de planejamento, ou seja, a 
sua definição deve conter os atributos ou elementos que conduzam a organização ao sucesso. 
Este artigo tem como objetivo principal verificar a efetividade das declarações de missão das 
100 maiores companhias de capital aberto no Brasil, e como objetivo secundário apurar os 
elementos constantes nessas missões. Para atingir esse objetivo, utilizou-se para seleção do 
universo o ranking divulgado pela revista Melhores e Maiores de 2009. A amostra se compõe 
de 71 declarações de missão das empresas que as divulgaram em seu website. Primeiramente 
estratificaram-se os elementos de acordo com suas características, onde foi constatado como 
elemento mais contemplado 'referência a produtos ou serviços', com 71 aparições. Em 
seguida, classificaram-se os elementos com o intuito de se examinar a efetividade das 
declarações de missão, de acordo com o modelo proposto por Pearce (1982). Os resultados 
indicaram que as empresas pesquisadas não atingiram o total de oito elementos para se ter 
uma missão efetiva por completo, expondo, em sua grande maioria, de 4 a 5 elementos. 
Evidenciou-se ainda o elemento efetivo mais citado 'imagem que a empresa passa ao público', 
em desalinho à primeira análise, mas confirmando a ideia de exteriorização do foco das 
declarações de missão. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um sistema de gestão bem-sucedido passa por etapas vitais de autoconhecimento para 
conseguir, a partir daí, elaborar um planejamento estratégico que possa determinar  a direção 
do negócio. Na busca de ferramentas efetivas que possam orientar e auxiliar no planejamento 
estratégico, bem como a utilização de outros instrumentos gerenciais, muitas empresas 
disseminam sua missão, visão e conjunto de valores. 

Essas declarações surgem a partir de um autodiagnóstico e conjunto de objetivos 
evidenciado aos stakeholders, sintetizado em expressões geralmente breves que revelam seus 
princípios e modus operandi, além de poder contemplar os principais interesses e campo de 
atuação, dependendo do escopo que a empresa determinou para suas declarações.  

Para Drucker (1975), a existência de objetivos claros e realistas só é possível a partir 
de uma definição clara da missão. O autor considera também que definir a missão de uma 



 
empresa é difícil, doloroso e arriscado, mas que é só assim que se consegue estabelecer 
políticas, estratégias, concentrar recursos e começar a trabalhar.  

Leuthesser e Kohli (1997) observam nas missões das empresas declarações fortemente 
necessárias para guiar a elaboração da identidade, proposta e direção. Por outro lado, Piercy e 
Morgan (1994) se opõem à ideia de que as declarações de missão tragam benefícios reais às 
organizações. Segundo eles, essas declarações não passam de iniciativas vazias, por 
aparentarem  processos de formulação e implantação muito mais simples do que efetivamente 
podem ser considerados. Recomendam que essa declaração seja usada como ponto de partida 
para a formulação de uma identidade corporativa. 

Nota-se divergências sobre a efetividade das declarações de missão como ferramenta 
de apoio estratégico. Pearce (1982) propôs uma estrutura com 8 elementos que devem estar 
presentes na frase da missão para torná-la uma ferramenta eficiente do planejamento 
estratégico. 

A partir da proposta de Pearce, busca-se com esta pesquisa avaliar nas empresas 
brasileiras de capital aberto se a missão institucional serve como um direcionador efetivo do 
planejamento estratégico, verificando a incidência dos elementos elencados por Pearce. Além 
disso, como objetivo secundário, esta pesquisa visa a identificar quais os elementos mais 
encontrados nas missões das 100 maiores empresas de capital aberto do Brasil e compará-los 
com resultados de pesquisa similar realizada no Brasil. 
 
2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 Missão institucional 

A missão institucional de uma empresa é parte integrante de um conjunto de crenças 
concebido com o intuito de orientar as ações gerenciais por meio de uma auto-avaliação onde 
se busca saber quem é, por que existe e para onde vai a empresa, incluindo elementos que 
podem agregar um retorno para a organização, sob a ótica de clientes, acionistas, 
funcionários, fornecedores e demais stakeholders. 

Bart (2001) afirma que a missão em sua forma mais básica é um documento capaz de 
captar uma lógica única para a existência da entidade, respondendo perguntas vitais sobre a 
razão da existência e da continuidade da organização. 

Para Takeski e Rezende, (2000, p.39) “a missão define a razão de ser da organização, 
para que ela serve, qual a justificativa de sua existência para a sociedade, ou seja, qual a 
função social exercida por ela”.  

Na mesma esteira, Valadares (2002) compreende a missão como sendo a razão de ser 
de uma empresa, ou seja, aquilo que orienta objetivos e estratégias empresariais, aparecendo 
em termos claros, objetivos e que possa entendida por todos da organização. Afirma ainda que 
a missão  não deve ter qualquer preocupação com afirmações quantitativas.  

Em contraponto, Ackoff (1986) argumenta que as declarações de missão deveriam se 
colocadas de forma que se possa verificar o cumprimento de objetivos através da mensuração, 
diferenciando a empresa das demais, identificando as suas aspirações, ao invés apenas de 
divulgar seu negócio. 

Segundo Pearce (1982), a missão deve ser uma declaração abrangente e ao mesmo 
tempo duradoura do propósito de uma companhia. Ela serve para diferenciar o negócio, 
mesmo se tratando do mesmo setor de atividades e identificar o foco das operações de uma 
empresa em termos de produto e mercado. 

Já para Welch (2005, p.12 -14), “a missão anuncia com exatidão para onde se está indo 
e os valores descrevem os comportamentos que o levarão lá”. Para o autor, a declaração da 
missão deve encontrar resposta para a seguinte pergunta: “como pretendemos vencer nesse 
negócio?”. Assim, apresenta as diretrizes para a contratação de pessoas, investimentos e 



 
outros recursos necessários. 

Drucker (1975) trata da finalidade da missão institucional como resposta à pergunta 
“qual é o meu negócio e qual deverá ser?”, se caracterizando como um ponto de partida 
fundamental para o estabelecimento de objetivos, prioridades e estratégias, onde com uma 
definição clara da missão e da finalidade da empresa torna-se possível desenvolvê-los. 

Ackoff (1981, p. 107) define a missão de uma maneira que contempla o aspecto 
sistêmico da organização: “Uma missão é um propósito que integra a variedade de papéis que 
um sistema desempenha”. Com isso, o autor entende que a organização enquanto sistema 
deve estabelecer um objetivo que englobe outros elementos com importância que garanta a 
coesão para que o planejamento possa ser realizado de forma integrada.  

Um ponto confuso até entre as próprias empresas que divulgam suas declarações de 
missão e visão é a distinção entre elas, onde pode se verificar a troca dos conceitos entre elas 
em suas nas declarações. 

No entendimento de Greengarten-Jackson et al. (1996) a visão é a declaração da 
organização que define o estado futuro de tal organização e consiste no primeiro passo para o 
desenvolvimento do planejamento estratégico, ao passo que a missão define a razão da 
existência atual da organização e deve ser o elo de ligação dos interesses de todos os 
envolvidos. Na seqüência, sugerem-se então algumas diferenças entre Missão e Visão:   

 
MISSÃO VISÃO 

Identifica o negócio O que se deseja para o negócio 

Onde a empresa está Para onde se quer ir 

Papel motivador Papel de almejo 

Fonte: do autor 
Quadro 1– Diferenças entre missão e visão 

  
Em linhas gerais, uma missão bem formulada propicia informações sobre as principais 
diretrizes organizacionais tais como os tipos de produtos ou serviços que a organização 
produz; seus clientes ou público-alvo e os valores importantes que norteiam sua atuação. Para 
desenvolver uma missão organizacional de forma apropriada, a administração deverá analisar 
e considerar as informações geradas durante o processo de análise do ambiente. 
 
2.2 A missão institucional como ferramenta estratégica 

Um dos pesquisadores mais influentes sobre o assunto é John A. Pearce II, que 
publicou em 1982 artigo intitulado "A Missão da Empresa como uma ferramenta estratégica". 
No artigo, Pearce afirma que a declaração de uma missão da empresa pode ser uma valiosa 
ferramenta para gestão estratégica. Ele fornece uma estrutura para desenvolver um sentido de 
missão que pode auxiliar no tratamento de várias demandas conflitantes entre os ambientes 
interno e externo. Este trabalho é geralmente aceito como base para pesquisas posteriores 
sobre o tema das declarações de missão.  

Anteriormente, Drucker (1977) já havia concebido a importância estratégica da missão 
ao afirmar que apenas uma missão bem definida possível os reais objetivos comerciais, sendo 
o marco inicial para as estratégias, prioridades, planos e tarefas da organização.  

Recentemente, Bartkus e Glassman (2008) e Nimwegen et al. (2008) concordaram 
com  Pearce II (1982), afirmando que a missão é uma importante ferramenta de gestão, 
fornecendo liderança e avaliação de desempenho através do desenvolvimento de estratégias. 

Greengarten-Jackson et al (1996) afirmam que a eficácia das missões permitem um 
alinhamento entre as estratégias da empresa e sua cultura organizacional. Afirmação esta, que  
é também aceita e discutida por Fugazzotto (2009). 



 
Para Bart e Bontis (2003) a missão eficaz articula as maneiras específicas para 

proteger a fidelidade dos clientes e atrair colaboradores preparados para atendê-los. 
Segundo Welch (2005, p.155), “estratégia significa fazer escolhas claras sobre como 

competir. Não se pode ser tudo para todos, não importa o tamanho do negócio ou a 
profundidade do seu bolso”. Corroborando, Thompson e Strickland III (2000, p. 22) associam 
estratégia à palavra 'como', pois pelas estratégias determina-se como satisfazer clientes, como 
vencer a concorrência, como responder às variáveis de mercado, como gerenciar cada 
segmento, como alcançar metas. “Os 'comos' da estratégia tendem a se transformar em 
específicos, adaptados para a situação própria da empresa e seus objetivos de desempenho.”  

Devido à sua amplitude e complexidade, o termo ‘estratégia’ ganhou vários 
significados dentro da administração, tornando-se difícil uma única definição. Thompson Jr. e 
Strickland III (2000, p.21) definem estratégia como um “conjunto de mudanças competitivas 
e abordagens comerciais que os gerentes executam para atingir o melhor desempenho. É 
também o planejamento do jogo de gerência para reforçar a posição da organização no 
mercado, promover a satisfação dos clientes e atingir os objetivos de desempenho”.  

Pode-se considerar, a partir do exposto, que o processo de escolha de uma ferramenta é 
algo que exige um estudo das necessidades da empresa, de seus objetivos e da sua cultura. 
Podem contemplar pontos fortes, mas dependendo de seu uso podem se virar contra a própria 
empresa. Por isso, devem-se escolher as ferramentas com cuidado e não apenas utilizá-las 
como modismo e sim efetivá-las em busca da excelência no desempenho organizacional. 

Por serem instrumentos importantes na transmissão de valores fundamentais ao 
público interno e externo, muitos consultores recomendam às empresas a formulação desses 
guias estratégicos, com o intuito de ajudar na criação de indicadores de desempenho, além de 
transmitir aos usuários as diretrizes do negócio. 

 
2.3 Trabalhos Empíricos sobre Missão  

Nesta parte do trabalho são revisadas algumas pesquisas empíricas relacionadas à 
missão institucional nas empresas, buscando verificar o atual estado da arte e apontar outros 
resultados que possam servir de comparativo aos encontrados com esta investigação. As 
sínteses serão dispostas em ordem cronológica para se verificar a evolução do tema. 

Em 1995, em uma pesquisa realizada em 1000 empresas, Rarick e Vitton encontraram 
relação positiva entre a declaração de missão e o ROI de uma empresa. Os resultados 
apontaram que empresas com declarações de missão tiveram em média  ROI de 16,1%, 
enquanto aquelas sem declaração de missão apresentaram média do ROI de 9,7%. Como 
elementos mais encontrados estão: a preocupação com a imagem pública; preocupação com a 
qualidade; compromisso com a sobrevivência, crescimento e rentabilidade. 

Em 1996, Baetz e Bart relataram os resultados de sua pesquisa nas 500 maiores 
empresas industriais do Canadá. Eles analisaram as missões com um incremento mais 
moderno sem categorias pré-concebidas. Desenvolveram, no entanto, as categorias a partir 
das respostas na sua essência e as desenvolvidas por pesquisadores anteriores. Também 
proferem as razões pelas quais declarações de missão são implementadas: a busca por uma 
ferramenta estratégica e operacional e razões motivacionais. Já os fatores que dificultam a 
implementação de uma missão são: o esforço acentuado, o valor incerto dos benefícios 
gerados, desperdício de tempo e dificuldade na formulação da identidade.   

Acreditando que uma declaração de missão adequada possa ser um componente 
essencial de um processo de planejamento estratégico eficaz, Stone (1996) publicou artigo no 
qual tenta explicar por que as declarações de missão são importantes, o que são declarações 
de missão e orienta sobre como desenvolver uma declaração de missão. 

Campbell (1997) escreve de declarações de missão como uma expressão do propósito 



 
e ambição, um guia de comportamento, um símbolo de celebração da cultura de uma empresa. 
Também afirma que a declaração de missão não necessariamente agrega valor, mas pode gerar 
problemas como resistência emocional nos empregados se os valores e normas de 
comportamento são diferentes dos seus. Diante disso, a administração deve modelar o 
comportamento expresso em ordem para que tenha credibilidade. 

Ainda em 1997, Bart investigou o porquê das declarações de missão não receberem o 
crédito que merecem e nem os gestores e especialistas auferirem resultados esperados. Bart 
afirma que o poder das declarações de missão reside na sua capacidade de inspirar e motivar 
os membros da organização para um desempenho excepcional e sua capacidade de orientar o 
processo de alocação de recursos.   

Visando dar sustentação a essas afirmações, Bart interrogou dirigentes das 88 
principais empresas norte-americanas. Muitos dos gestores acreditam que a influência da 
missão sobre os membros da organização são limitados. Porém, apenas 35% relataram estar 
usando as declarações para inspirar e motivar as suas equipes e outros 15% afirmaram que a 
eficiência na alocação de recursos era uma consideração no desenvolvimento de sua missão. 

Em 1998, Bart e Baetz focam a importância de uma boa declaração de missão em 
dinamizar os interessados para um objetivo comum. Entretanto, em sua amostra de 136 
organizações canadenses, constatou que há pouca evidência empírica para apoiar a noção de 
que as missões são essenciais para resultados superiores de desempenho organizacional.  

Bartkus, Glassman e McAfee (2000) descrevem o que é uma declaração de missão, os 
supostos benefícios de declarações de missão, além de analisar o que há de errado com as 
declarações de missão. Eles acreditam que, para a maioria dos empregados e acionistas, as 
declarações de missão são simplesmente redundantes, além de ameaçarem a capacidade da 
empresa em se adaptar às mudanças, devido aos limites estabelecidos pela missão como a sua 
brevidade e características gerais da maioria das declarações de missão, que restringem sua 
atuação como ferramenta de auxílio para a tomada de decisão. 

Bart, Bontis e Taggar (2001) testaram um modelo próprio de declaração anteriormente 
desenvolvido para verificar a missão em 83 grandes empresas canadenses e europeias. Eles 
descobriram que o compromisso para a missão e o grau em que uma organização alinha a sua 
estrutura interna, política e procedimentos com a sua missão foram positivamente associados 
com o comportamento do empregado, tendo este último uma relação mais direta com o 
desempenho financeiro. 

No mesmo ano, Bart investigou até que ponto a internet é utilizada como um meio de 
divulgação para as missões da organização. A sua pesquisa consistiu na investigação dos sites 
de 100 empresas do ranking da Revista Fortune 500, que lista as maiores companhias 
multinacionais do mundo, onde verificou que 45 empresas tinham suas missões postadas, e 
dentre elas a maior incidência foi de instituições de ensino e sociedades sem fins lucrativos. 

Smith et al. (2001) divulgaram estudo onde analisaram a relação entre os conteúdos 
específicos das missões e a longevidade organizacional. Os resultados apontaram relação 
significante apenas entre os termos relacionados à responsabilidade social. 

Omran, Atrill e Pointon (2002) publicaram estudo com 32 acionistas de empresas 
orientadas por missões e 48 stakehoders, onde constatou que a orientação da missão não 
afetou o desempenho, quer em termos de retornos ou retornos excedentes. 

Bart e Bontis (2003) analisaram os impactos para a governança corporativa das 
organizações, no que se refere ao envolvimento do Conselho de Administração na 
determinação, avaliação e aprovação da missão das organizações. A pesquisa realizada com 
339 grandes organizações americanas e canadenses apontou a importância do envolvimento 
ativo do conselho de administração no desenvolvimento da declaração de missão. 

Bart e Hupfer (2004) também pesquisaram sobre as declarações de missão dos 



 
hospitais canadenses. Com uma amostra constituída de 130 entrevistas com dirigentes de 
hospitais, os autores chegaram a alguns fatores que geralmente são evidenciados nas 
declarações de missão dos hospitais, tais como grandes inspirações, desempenho financeiro e 
stakeholders. Além disso, Bart e Hupfer (2004) argumentam também sobre a percepção da 
declaração de missão sob diferentes óticas e apontam que os gestores devem estar preparados 
para entendê-la, e avaliar o seu real desempenho e efetividade nos resultados.  

Biloslavo (2004) analisou as declarações de missão publicadas nos sites das 50 
maiores empresas eslovenas. Sua pesquisa indica algumas diferenças significativas entre as 
declarações de missão eslovena e as de outras empresas europeias e americanas. Ele acredita 
que a diferença é cultural, institucional e histórica. Também crê que, apesar da globalização e 
da regionalização, a convergência de conteúdos da declaração de missão é questionável. 

Toftoy e Chatterjee (2004) realizaram pesquisa em pequenas empresas onde sugerem 
que escrever uma declaração de missão deve ser a primeira decisão estratégica que uma 
pequena empresa precisa tomar para um bom desempenho institucional. 

Nimwegen et al. (2008) estudaram as evidências da relação teórica entre a importância 
dos stakeholders para a empresa e a inclusão dos grupos de interessados na declaração de 
missão da organização. Concentrando-se numa abordagem teórica alternativa, Nimwegen et 
al. (2008) classificaram os grupos interessados na missão em menos e mais dependentes e a 
partir de 490 observações, os autores concluíram que a classificação em relação a 
dependência tanto era aceita para justificar a inclusão dos grupos, como constataram que os 
grupos interessados da sociedade são mais dependentes e que estes são abordados com maior 
frequência nas declarações de missão. 

Bartkus e Glassmann (2008) analisaram a relação entre os stakeholders e a declaração 
de missão das organizações, se as empresas realmente praticam o que dizem em suas 
declarações de missão, citando o caso Enron para exemplificar. Deste estudo os autores 
concluíram que a inclusão de grupos de interesse específico em missões é resultado de 
interesses institucionais e as questões sociais, estão mais relacionadas a decisões políticas. 

Williams (2008) investigou as possíveis ligações entre as declarações de missão das 
organizações e o desempenho financeiro delas, além de verificar se existiam diferenças entre 
as estratégias retóricas para criação de uma identidade corporativa e os componentes das 
declarações de missão, em organizações classificadas por ela como de alto ou baixo 
desempenho. A pesquisa mostrou que os componentes das declarações de missão que não 
foram incluídos nela, sofreram grandes alterações nos últimos 20 anos, assim como há 
grandes diferenças de conteúdos entre as empresas de alto e baixo desempenho, mas que as 
estratégias retóricas de construção da imagem corporativa, a partir da declaração de missão, 
em ambos os grupos são semelhantes. 

 
2.4 Efetividade de uma missão institucional 

Os benefícios de uma missão institucional bem elaborada estão relacionados, 
diretamente, ao impacto dela na organização. Para a empresa auferir os benefícios que a 
missão pode fornecer como ferramenta do planejamento estratégico, deve-se verificar até 
onde sua declaração de missão é efetiva. 

Segundo Pearce (1982, p. 15), para a missão institucional se configurar como 
ferramenta de apoio no planejamento estratégico, ela deve apresentar de forma objetiva os 
elementos que possam ser mensuráveis e avaliados periodicamente. Para o autor, os elementos 
necessários para uma missão ser considerada efetiva são: 

• O tipo básico de produto ou serviço oferecido; 
• Os mercados primários ou grupo de consumidores que serão beneficiados com os 

produtos ou serviços vendidos; 



 
• A tecnologia que será utilizada na produção ou entrega do produto ou serviço; 
• A preocupação fundamental pela sobrevivência por meio do crescimento e da 

lucratividade; 
• A filosofia empresarial; 
• A imagem pública desejada; 
• O conceito próprio da firma, isto é, a imagem transmitida para aqueles afiliados à ela. 

Para a realização deste estudo, optou-se por utilizar a proposta de Pearce, por se 
perceber de grande utilização em trabalhos similares, possibilitando um comparativo com 
outros resultados. Acrescenta-se à categorização acima, para efeito da pesquisa, o item 
'Domínio geográfico da empresa', que mais tarde (1987) foi contemplado por Pearce e David. 

Apesar dos elementos serem uma boa forma de avaliar a efetividade da missão, 
existem outras formas de se fazer. Campbell (1991, p. 66) propõe uma forma de avaliação 
através do questionamento de 5 pontos importantes da missão: 

• O propósito da missão; 
• A estratégia da empresa; 
• Valores (conjunto de crenças); 
• Padrão de comportamento (ações das pessoas); 
• Escrita clara da missão 

Segundo David e David (2003), nove elementos-chave podem ser destacados como 
potenciais candidatos à investigação durante o processo de constituição das missões 
organizacionais, porém se assemelham ao modelo de Pearce, ampliado apenas pelo item: 'em 
que a empresa se destaca dos concorrentes?' 

Para provar a relação entre o desempenho organizacional e a declaração de missão, 
Bart e Baetz (1998) divulgaram estudo junto a grandes empresas canadenses. Os resultados 
demonstraram que as declarações de missão e algumas de suas características estavam 
positivamente associadas com elevados níveis de performance organizacional. Entre tais 
características encontram-se: 

• A satisfação dos executivos da empresa com a missão declarada; 
• O processo de elaboração da missão (quanto mais participativo, mais correlacionado 

com alta performance); 
• O tamanho da missão (quanto mais concisa, mais correlacionada com alta 

performance); 
• O alinhamento da missão com o sistema de avaliação de desempenho utilizado pela 

empresa. 
Porém, apesar de poder se configurar como uma ferramenta geradora de benefícios 

para a organização, a missão institucional apresenta suas limitações, ou falhas na sua 
elaboração, decorrentes de falha humana e não da ferramenta em si. Nesse sentido, Bart 
(1997, p. 09) relaciona  algumas delas: 

• Escrever uma missão impossível; não atingível; 
• Escrever uma missão ambígua; pouca clareza dos objetivos; 
• Escrever uma missão que não seja satisfatória para todos; 
• Descontentamento com o processo de elaborar a missão; algum stakeholder sentir-se 

prejudicado; 
• Escrever uma missão que não influencie o comportamento; 
• Escrever uma missão que não tenha envolvimento dos colaboradores; 
• Utilizar e repassar a missão de forma imprópria. 

Diante disso, percebe-se que não basta apenas a empresas possui uma declaração de 
missão para que possa desfrutar de seus possíveis benefícios como ferramenta gerencial. A 



 
empresa deve minimizar tais problemas que possam surgir, para evitar surpresas com uma 
ferramenta não-efetiva. 

 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa teve como escolha e seleção da população as 100 maiores empresas de 
capital aberto do Brasil, de acordo com a Revista Exame - Melhores e Maiores de 2009, que 
utilizou como base os dados referentes a 2008. 

A Revista Exame utilizou como parâmetro do ranking o valor de mercado das 
empresas, e tomando como base as demonstrações individuais, e não consolidadas, visando 
medir o desempenho  das empresas individualmente.  

A investigação das missões ocorreu por meio de pesquisa nos websites das empresas 
da amostra, limitando-se àquelas que disponibilizaram a missão institucional. Como 
resultado, se obteve a identificação de 73 missões, que compõem a amostra. 

Porém, cabe observar que, em dois casos a missão institucional de duas empresas foi a 
mesma, por pertencerem ao mesmo grupo. Foi o caso da Cosan e Usina Costa Pinto, bem 
como da Brasmotor e Whirlpool, pertencentes ao mesmo grupo acionário. Como critério para 
a análise dos dados, optou-se por considerar apenas uma missão para ambos os casos, 
compondo uma amostra de 71 missões analisadas. 

Por ser caracterizada como uma pesquisa intencional traz consigo algumas limitações 
quanto aos seus resultados, pois Longaray et al. (2003, p. 127), considera que é muito difícil 
que uma amostra intencional seja representativa do universo, sofrendo restrições como a não-
possibilidade de cálculo do erro amostral e a não-representatividade do universo pesquisado.  

A pesquisa se caracteriza como descritiva quanto aos seus objetivos, já que busca 
descrever e classificar os elementos apresentados nas frases das missões, buscando assim, 
verificar sua efetividade. A pesquisa descritiva tem como finalidade afirmar e descrever 
aspectos ou analisar características específicas. (RICHARDSON, 1999) 

Quanto aos procedimentos, utilizou-se análise de conteúdo, já que a mensagem 
exposta sofre interpretação do sentido que as empresas atribuem às mensagens. Para Bardin 
(2004) a análise de conteúdo é uma técnica para analisar comunicações, que permite 
inferências de conhecimento sobre a emissão e recepção da mensagem analisada. Ou seja, é 
um conjunto de instrumentos metodológicos, aplicáveis a discursos diversos. 
(RICHARDSON, 1999). 

A lógica que conduz o estudo é dedutiva e a análise dos dados é predominantemente 
quantitativa (apesar do processo de levantamento e classificação das informações ser 
subjetivo), onde se realizou análise de conteúdo, que pode ser observado por meio de 
categorias criadas para se decifrar um conteúdo manifesto, com a utilização de ferramentas da 
estatística descritiva. Quanto aos seus resultados, essa pesquisa pode ser classificada como 
básica. 

 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para verificar a efetividade da missão das empresas brasileiras de acordo com o 
modelo proposto por Pearce (1982), faz-se necessário identificar quais os elementos que as 
compõem. O quadro 4 apresenta os principais elementos identificados por ordem de 
ocorrência. 

A pesquisa revelou 426 elementos presentes nas declarações de missão, entre as 71 
analisadas. O item 'referência aos produtos ou serviços' obteve maior aparição, contemplado 
em 62 empresas. Logo após, surge o item 'contexto, mercado de atuação ou setor econômico' 
como um dos focos principais, evidenciado em 57 empresas, seguido do item 'ênfase nos 
clientes', com 51 ocorrências. 



 
Em pesquisa similar em empresas de capital aberto brasileiras, Ribeiro et al. (2008) 

encontraram como principal foco o item 'ênfase nos clientes', seguido por 'referência aos 
produtos e serviços' e na sequência 'contexto, mercado de atuação ou setor econômico'. Nota-
se que a ordem de ocorrência muda, mas mantêm-se os principais elementos identificados. 

 
ELEMENTOS ENCONTRADOS NAS MISSÕES QTD. 

1. Referência aos produtos ou serviços 62 
2. Contexto, setor econômico ou mercado de atuação 57 
3. Ênfase nos clientes 51 
4. Preocupação com qualidade 45 
5. Responsabilidade social 39 
6. Compromisso com o desenvolvimento (sustentável/ econômico/ social) 33 
7. Retorno ao acionista 30 
8. Menção aos colaboradores 23 
9. Rentabilidade/ Crescimento/ Sobrevivência 20 
10. Local de atuação 19 
11. Responsabilidade ambiental 17 
12. Visão da própria empresa 14 
13. Relação com os fornecedores 6 
14. Filosofia e valores da empresa 5 
15. Tecnologia utilizada 4 
16. Compliance com as normas e leis 1 
TOTAL 426 

Fonte: dados da pesquisa 
Quadro 4 – Elementos identificados nas missões 

 
Como elementos menos citados nas declarações de missão, verificou-se o 'compliance 

com as normas e leis', esboçada em apenas uma empresa. Não muito distante, a 'referência às 
tecnologias' utilizadas aparece em quatro empresas, junto com 'filosofia e valores', com cinco 
ocorrências e a 'relação com fornecedores' também só foi contemplada por seis empresas. 

Seguindo o comparativo com Ribeiro et al. (2008), os elementos menos citados foram 
os mesmos, excluindo 'filosofia e valores', que teve grande ocorrência (46) no referido 
trabalho, sugerindo uma tendência de exclusão desse elemento como parte integrante da 
missão, passando a compor uma nova declaração, ou seja, um conjunto de valores e crenças. 

Outro levantamento que foi realizado foi quanto ao número de elementos verificados 
em cada missão. Percebeu-se que a grande concentração ocorre entre 3 e 9 elementos, 
contemplando 64 empresas. As empresas que declararam 5 elementos perfazem 13, revelando 
a maior incidência de extensão dos elementos, conforme figura 1. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

Figura 1 – Distribuição do número de elementos identificados 
 



 
O resultado indica que as empresas externam sua missão contemplando uma 

quantidade de elementos razoável (nem muito prolixo, nem muito conciso) encontrando um 
ponto coerente para expor sua missão de uma maneira que possa ser compreendida pelos 
usuários. 

Identificados os principais elementos nas declarações de missão, a próxima etapa foi 
classificá-los de acordo com a proposta de Pearce (1982). O quadro 3 apresenta os elementos 
constantes na classificação do autor e a quantidade dos itens observados pelas empresas. 

Ao analisar o Quadro 3, verifica-se que as empresas da amostra apresentam menos 
elementos (304) em comparação com o Quadro 2  (426). Essa diferença surge em 
consequência do parâmetro adotado, baseado em Pearce, que restringe aos 8 elementos 
necessários a uma missão efetiva, enquanto a primeira classificação dos elementos se deu a 
partir dos elementos encontrados na pesquisa de Ribeiro et al. (2008), que não se basearam 
em pesquisas e classificaram os elementos de acordo com as suas características apresentadas. 
Porém existe subjetividade no processo de classificação. 

 
ELEMENTOS PARA UMA MISSÃO EFETIVA QTD. 

1. Imagem que a companhia passa ao público 64 
2. Conceito próprio da empresa 62 
3. Principais clientes e mercados que a empresa atua 59 
4. Identificação dos principais produtos ou serviços 37 
5.Comprometimento com a sobrevivência, crescimento e lucratividade 32 
6. Elementos-chave da filosofia organizacional 26 
7. Domínio geográfico da empresa 20 
8. Identificação da principal tecnologia utilizada pela empresa 4 
TOTAL 304 

Fonte: Dados da pesquisa 
Quadro 3 – Elementos identificados considerando uma missão efetiva (Pearce) 

 
Comparando-se os resultados dos dois parâmetros, nota-se que o ranking dos 

elementos se altera, quando se observa a 'imagem que a companhia passa ao público' como 
maior incidência (64 ocorrências) quando classificado pelo parâmetro de Pearce, seguido da 
exposição do conceito próprio da empresa, com 62 registros. Não muito atrás, surge 
‘mercados de atuação e principais clientes’ exposto em 59 empresas, corroborando com o 
primeiro resulto encontrado. 

O elemento 'referência aos produtos ou serviços' que na primeira classificação aparece 
com maior incidência, exposto em 62 empresas, surge na classificação de Pearce como 
'identificação dos produtos e serviços', onde se registraram 37 ocorrências. Essa discrepância 
pode ser atribuída à mudança no texto de classificação do elemento. Cabe salientar que a 
subjetividade na classificação dos elementos por parte do autor se mostra um fator limitante 
da pesquisa, podendo ser encontrados resultados diferentes utilizando a mesma amostra. 

Novamente comparando os resultados com a pesquisa de Ribeiro et al., nota-se 
semelhanças entre os principais elementos identificados, porém o mais citado foi 'principais 
clientes' e 'mercado de atuação' enquanto 'comprometimento com a lucratividade' ficou na 
terceira posição, e nesta pesquisa esse item se encontra na quinta posição. Outro elemento que 
cabe destaque é o 'conceito próprio da empresa', que fica bem ranqueado nesta pesquisa, 
conforme descrito anteriormente, enquanto no estudo de Ribeiro et al., aparece na  sexta 
posição. 

Outra diferença considerável foi a inclusão dos 'elementos-chave da filosofia 
organizacional' em uma posição intermediária (quarta posição), enquanto verificou-se nesta 
pesquisa uma baixa aparição, em apenas 26 empresas (sexta posição). 



 
Quanto aos elementos menos citados, têm-se uma convergência com as duas 

pesquisas, que evidenciam “identificação da principal tecnologia utilizada” e “domínio 
geográfico da empresa” com menor identificação, respectivamente.. 

Os itens que se encontram como mais citados apresentam em comum o fato de serem 
voltados ao público externo, reforçando a tese de que a missão tem seu foco direcionado a 
esse tipo de usuários. 

Em relação à efetividade da missão, constata-se que grande parte das empresas (45), 
apresentam entre 4 e 5 elementos por missão, de acordo com a classificação de Pearce e que 
nenhuma das empresas analisadas contemplou em sua missão os 8 elementos expostos. As 
duas empresas que  atingiram 7 elementos foram: Aços Villares e CSN. A Aços Villares possui 
seguinte missão:  

-“ser líder em inovação, tecnologia e qualidade para o desenvolvimento  e o 
fornecimento de produtos, serviços e soluções em aços especiais e cilindros para laminação; 

-Atrair e reter colaboradores pela excelência na gestão de pessoas; 
-Operar com rentabilidade, otimizar custos e remunerar o capital do acionista, de 

forma sustentada; 
-Atuar com responsabilidade social e harmonia  com o meio ambiente.” 
Observa-se na missão acima, que apenas o  domínio geográfico da empresa não foi 

contemplado na missão. A outra empresa que contém a missão mais efetiva dentro do 
parâmetro de Pearce foi a CSN – Companhia Siderúrgica Nacional que expôs a declaração: 

“Destacar-se como um ícone de empreendedorismo e cidadania para o Brasil e 
aumentar o valor da empresa para os acionistas de forma sustentável, por meio do foco na 
indústria siderúrgica, mineração e infraestrutura que propiciam vantagem competitiva para o 
crescimento da empresa, oferecendo produtos e serviços de qualidade, atuando de forma ética 
com colaboradores, fornecedores, clientes e comunidades onde opera e em harmonia com o 
meio ambiente.”.  

 Já na CSN, nota-se que o elemento faltante diz respeito à identificação da tecnologia 
utilizada, bem como grande parte das empresas (61) que não contemplam esse elemento 

Quanto à extensão das frases, fez-se um levantamento do número de palavras nas 
missões mais efetivas, que evidenciaram seis ou sete elementos. Entre as duas empresas que 
tiveram sete elementos a quantidade de palavras se mostrou na faixa das sessenta palavras, 
com média em sessenta e cinco. Já entre as que apresentaram seis elementos, os números se 
mostraram bem heterogêneos, variando de 23 palavras, no caso da SLC Agrícola, até 184 no 
caso da Vale. A média fica em torno de 57 palavras por missão. 

A figura 2 demonstra a distribuição da quantidade de elementos encontrados entre as 
empresas pesquisadas: 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

Figura 2 – Distribuição das empresas pelo número de elementos efetivos 
 
Os resultados indicam que nenhuma empresa pesquisada possui uma missão efetiva, 



 
considerando a proposta de Pearce. Isso sugere que as empresas possam manter sua missão 
por conveniência, e não analisando os elementos que estão nelas, que podem gerar benefícios 
mensuráveis, tornando-se assim, uma ferramenta gerencial de apoio estratégico. 

 
5    CONCLUSÕES 

A pesquisa demonstrou que as declarações de missão institucional podem sim ser uma 
ferramenta gerencial capaz de gerar benefícios à entidade, na medida em que o processo de 
autoconhecimento é realizado com eficiência, com vistas a garantir que o planejamento 
estratégico seja bem sucedido. 

Os resultados encontrados na pesquisa com as 100 maiores empresas de capital aberto 
brasileiras apontam que os elementos contidos nas missões focam principalmente no usuário 
externo, como podem ser observados nos mais citados: 'referência produtos e serviços' (62); 
'contexto, setor econômico ou mercado de atuação', (57); 'ênfase nos clientes' (51). Um pouco 
menos citado, fica a “preocupação com a qualidade”, relacionado por 45 empresas. 

Quanto aos elementos menos citados, destacam-se o 'compliance às normas e leis', 
'identificação da tecnologia utilizada', juntamente com 'filosofia e valores da empresa' e 
'relação com fornecedores'. 

Voltando-se para o objetivo central desse estudo - que foi verificar a efetividade das 
missões  - têm-se que as empresas pesquisadas não atendem aos oito elementos propostos por 
Pearce para uma missão efetiva, não se mostrando completamente efetivas, de acordo com o 
parâmetro adotado. Apenas duas empresas chegam a sete elementos verificados, enquanto a 
grande maioria (45 empresas) apresenta de 4 a 5 elementos. 

Em contraponto ao resultado anterior, o elemento que mais aparece quando utilizada a 
abordagem de efetividade é a 'imagem que a empresa passa ao público', seguido do 'conceito 
próprio da empresa' e 'principais clientes e mercado de atuação'. Os menos citados 
corroboraram com os resultados encontrados na primeira etapa, adicionando o 'domínio 
geográfico da empresa', que foi categorizado de forma diferente na primeira etapa. 

Verificou-se também, através de contagem de palavras, que uma missão não precisa 
ser tão longa e nem tão curta para se mostrar efetiva, apesar das duas situações serem 
encontradas nas missões consideradas mais efetivas. 

Embora os resultados da pesquisa revelem certa falta de efetividade nas missões 
analisadas, buscou-se com este artigo contribuir para o estudo das declarações de missão 
institucional, considerando-a como uma ferramenta de apoio estratégico, na tentativa de que 
as empresas brasileiras busquem declarar suas missões, não só apenas como um marketing 
gerencial, mas realmente usufruindo de seus benefícios a partir da identidade corporativa. 
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