MAPA ESTRATÉGICO
VISÃO

MISSÃO
“Formular e gerir políticas econômicas para o desenvolvimento sustentável, com
justiça fiscal e equilíbrio das contas públicas”

“O Ministério da Fazenda apresenta-se fortalecido na sua capacidade de formulação e implementação de
políticas econômicas, orientado pela modernização e simplificação do modelo tributário nacional, pela
transparência e qualidade do gasto público, pela maior inserção do país no cenário internacional e pela
promoção do desenvolvimento socioeconômico, a partir de uma atuação integrada”.

CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO
EQUILÍBRIO E CONTROLE DAS
CONTAS PÚBLICAS

EFICIÊNCIA ECONÔMICA

DE 09

DE 11
DE 12

Fortalecer a representação judicial e
extrajudicial da Fazenda Nacional

Aprimorar o processo de financiamento
público federal

Melhorar a eficiência
e eficácia dos recursos
públicos alocados

DE 15

Promover o equilíbrio
fiscal intertemporal

DE 16

DE 13

DE 07

Fortalecer as ações que
elevem a percepção
de risco pelo contribuinte

Aperfeiçoar o processo de consolidação
e a transparência das informações fiscais
e contábeis como ferramenta para
aprimorar a gestão dos recursos públicos

PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE LITÍGIO TRIBUTÁRIO
DE 17

Aperfeiçoar o processo de formulação e
avaliação das políticas econômicas

Integrar e fortalecer as ações
de regulação e fiscalização do
sistema financeiro para garantir o
adequado funcionamento das
instituições e dos mercados

Aumentar a qualidade do
lançamento e da
garantia do crédito

GESTÃO FISCAL E FINANCIAMENTO PÚBLICO

REGULAÇÃO E SUPERVISÃO

DE 08

DE 02
DE 03
DE 04
DE 05

Fortalecer a capacidade de
monitoramento e previsão da evolução
das variáveis macroeconômicas

Garantir a agilidade no fluxo internacional
de bens, mercadorias e viajantes com
segurança do controle aduaneiro

Aumentar a eficiência e efetividade dos
mecanismos de arrecadação, controle e
recuperação dos créditos da fazenda
pública

DE 10

Promover políticas de apoio ao
comércio exterior e de integração
financeira, visando aumento da
competitividade e inovação

Criar condições para aumento do
investimento privado, principalmente
nos programas de infraestrutura

Aperfeiçoar as políticas e marcos
regulatórios para promoção da
eficiência econômica e
livre concorrência

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E REPRESENTAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL

DE 14

Intensificar as iniciativas para reformas
econômicas visando à redução dos
custos e aumento da eficiência dos
setores produtivos

COMÉRCIO EXTERIOR, NEGOCIAÇÃO
INTERNACIONAL E INTEGRAÇÃO
REGIONAL

DE 06

DE 01

POLÍTICA ECONÔMICA

Reduzir litígios, com ênfase na prevenção e
na celeridade da tramitação dos processos,
garantindo o crédito tributário
e a segurança jurídica

Aumentar a capacidade de atendimento
das demandas estratégicas de TIC

DE 21

Aperfeiçoar os mecanismos de
comunicação e de relacionamento
institucional

DE 24

Aprimorar a alocação dos recursos
orçamentários e melhorar
o gasto do MF

DE 20

Garantir qualidade, aprofundamento e
tempestividade da análise jurídica,
fortalecendo a tomada de decisão

DE 23

DE 19

Promover o aumento da produtividade
dos órgãos do MF, com
foco na melhoria da gestão e
controle institucional

DE 22

DE 18

DIRETRIZES TRANSVERSAIS
Aperfeiçoar as políticas de retenção,
alocação e desenvolvimento
do quadro de servidores

Buscar maior eficiência
na alocação dos espaços físicos

