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Governança Corporativa

Gestão de
Recursos
Internos

Implementar sistema 
de avaliação de 

desempenho e eficiência 
organizacional

Proporcionar recursos humanos, 
materiais, tecnológicos, adminis-
trativos e de gestão necessários 
ao bom funcionamento do 

Senado Federal

Profissionalizar permanentemente 
a gestão no Senado Federal

Aprimorar significativamente, 
qualidade, custos e gestão de 
riscos na administração da casa

Racionalizar a estrutura 
administrativa a fim de que os 
serviços se tornem mais eficientes 
e o processo decisório mais ágil

Legislativa
Promover o fortalecimento do 

Poder Legislativo

Contribuir para o fortalecimento da 
economia brasileira nas matérias 
de competência do Senado Federal

Atuar de forma ativa na fiscaliza-
ção, no controle e no cumprimento 
de metas com o intuito de garantir 
que as políticas públicas estejam 
direcionadas para o alcance de 

seus resultados

Priorizar legislação que contribua 
para reduzir desigualdades sociais 
e regionais e para tornar o Brasil 
um país mais sustentável

Promover o “Brasil Mais Fácil”, 
por meio de projetos que 

favoreçam  o ambiente econômico, 
social e empresarial

Transparência
Ser referência quanto à transpa-
rência na elaboração e execução 
de atos administrativos

Aprimorar os mecanismos de 
transparência, facilitando o acesso 
das informações pelos cidadãos

Garantir o controle social sobre 
políticas públicas, orçamento e 

ação do Estado

Tornar o legislativo mais forte por 
meio da transparência

Sociedade
Promover a liberdade política, 
econômica, de associação e 

de credo religioso

Ampliar a participação da 
sociedade nas reuniões das 

comissões e nas 
audiências públicas

Assegurar a liberdade de 
expressão, os direitos constitucio-
nais e civis, fortalecendo a 
democracia brasileira

Buscar junto à sociedade 
propostas de legislação e 
políticas públicas

Dimensões Objetivos Estratégicos

Estratégia

Exercer a representação das Unidades da Federação e as funções legislativa e fiscalizadora, fortalecendo o modelo democrático federativo, 
incentivando a participação da sociedade e a integração dos Estados, e promovendo, com justiça social, a qualidade de vida do povo brasileiro.Missão

Ser referência de instituição legislativa reconhecida por sua excelência no exercício de suas funções constitucionais com a participação da 
sociedade, caracterizando-se como alicerce da democracia, da federação e do desenvolvimento sustentável, e reconhecida por sua 
excelência no exercício da governança e gestão pública.
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