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MISSÃO, VISÃO E VALORES

TERMOS DE USO. As análises, opiniões, premissas, estimativas e projeções feitas neste material são baseadas em 
julgamento do autor e estão, portanto, sujeitas à modificação sem aviso prévio em decorrência de alterações nas 
condições de mercado. O responsável por este material declara que as opiniões aqui contidas refletem exclusivamente 
suas opiniões pessoais sobre a conjuntura analisada e foram realizadas de forma independente e autônoma. As opiniões 
contidas neste material podem não ser aplicáveis para todos os leitores devido aos diferentes objetivos econômicos, de 
investimento e situação financeira específica. O autor não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizados por 
prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações. Toda e qualquer decisão de investimento 
baseada nas opiniões aqui expostas é de exclusiva responsabilidade do investidor.
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DIRETRIZES 
ORGANIZACIONAIS

Missão

Visão

Valores

O que fazemos e o que não fazemos juntos:

Se Missão é o que fazemos e Valores é quem 
somos, a Visão é o que queremos atingir:

Tudo o que é inegociável para nosso time:

Projetar, desenvolver e produzir de forma proativa e com 
qualidade, soluções tecnológicas para a área biomédica e afins.

Pró atividade: Estar atenta aos movimentos do mercado mundial de novas 
tecnologias que possam importar em benefícios a área biomédica e suas 
aplicações nos processos, produtos e serviços afins. 
Integração: Realizar parcerias que priorizem a qualidade e que mantenham 
foco em seus mercados. 
Valorização: Disseminar conhecimento científico para a comunidade específica 
e sociedade em geral e oportunizar melhorias de desenvolvimento à educação 
profissional do ramo. 
Meritocracia: Promover, avaliar e premiar a livre iniciativa na participação dos 
colaboradores em busca da melhoria contínua dos processos e produtos.

Ser reconhecida como 
empresa de alta tecnologia 
biomédica, cujas inovações 
promovam cada vez mais sua 
independência tecnológica, 
através de soluções de valor, 
firmando-se no mercado em 
que está inserida.
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