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10.1. Negócio

O negócio representa o ramo de atividades no qual a instituição atua, indicando o foco dos benef ícios 
que ela irá gerar para sua clientela. Em outras palavras, responde à seguinte questão: “o que fazemos?”. Sua 
definição é feita considerando-se não só o que se faz, mas analisando-se, também, o espaço que a unida-
de pretende ocupar em relação às demandas ambientais. Para organizações públicas pode ser entendido 
como “área de competência”.

NEGÓCIO: “Controle externo da Administração  
Pública e da gestão dos recursos públicos federais”.

10.2.  Missão

A missão representa a razão da existência de uma organização, ou seja, o que a organização faz hoje, 
por que faz, em benef ício de quem e visando produzir qual impacto na sociedade. A declaração de missão 
deve responder à seguinte questão: “por que ou para que existimos?”.  A missão está ligada diretamente aos 
objetivos institucionais e aos motivos pelos quais a organização foi criada, na medida em que representa a 
sua razão de ser. Não deve ser confundida com os produtos por ela ofertados.

MISSÃO: “Aprimorar a Administração Pública  
em benef ício da sociedade por meio do controle externo”.

10.3.  Visão

A visão de futuro é a expressão que traduz a situação futura desejada para a instituição. A visão é 
estabelecida sobre os fins da instituição e corresponde à direção suprema o que a organização busca al-
cançar. É um plano, uma ideia mental que descreve o que a organização quer realizar objetivamente num 
prazo determinado. É mutável por natureza e representa algo concreto a ser alcançado. A visão de futuro é 
aquela que detecta os sinais de mudança, identificando oportunidades e ameaças, e direciona os esforços, 
inspirando e transformando produtivamente um propósito em ação, em fato concreto. A busca sistemática 
da realização desse sonho é o que deve manter a organização viva. É o que a energiza e inspira. A visão 
impulsiona a organização, enquanto a missão indica o rumo a ser seguido.

VISÃO: “Ser referência na promoção de uma  
Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável”.


