MAPA ESTRATÉGICO DO MINISTERIO DA FAZENDA
MISSÃO: Formular e gerir políticas econômicas e previdenciárias para o desenvolvimento com
equilíbrio intertemporal das contas públicas e equidade fiscal e social.

VISÃO: Ser reconhecido pela eficiência na formulação e implementação de políticas econômicas,
tributárias e previdenciárias orientadas à promoção do desenvolvimento socioeconômico
sustentável e à maior inserção do país no cenário internacional, a partir de uma atuação integrada.

OBJETIVOS DE RESULTADO

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTADO

EQUILÍBRIO E CONTROLE DAS
CONTAS PÚBLICAS

CRESCIMENTO ECONÔMICO E
SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA
OBJETIVOS DE PROCESSO

1. Melhorar o ambiente de negócio
e a competitividade do país

10. Promover o equilíbrio fiscal intertemporal e
a qualidade do gasto da União e colaborar para
o equilíbrio fiscal dos Entes Subnacionais

15. Aprimorar a transparência e
qualidade das informações fiscais e contábeis
da União e dos Entes Subnacionais

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

6. Promover maior inserção da economia
brasileira aos fluxos financeiros, comerciais
e de investimentos internacionais, com
foco na competitividade e inovação

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

16. Aprimorar o relacionamento com os Entes
Subnacionais por meio do aperfeiçoamento
dos instrumentos de gestão fiscal

3. Contribuir para o desenvolvimento do
Mercado de Capitais e de Crédito, e dos
setores de seguros, previdência e saúde
complementares, reduzindo
as assimetrias existentes

7. Intensificar a aproximação do Brasil com a
OCDE, com vistas a garantir a adesão plena,
para disseminar as melhores práticas em
políticas públicas no país

12. Fortalecer as ações que
elevem a percepção de risco
pelo contribuinte

17. Fortalecer a sustentabilidade dos
regimes previdenciários

4. Integrar e alinhar as ações de regulação e
fiscalização com foco na redução
do custo de observância e na
efetividade do processo sancionador

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

13. Aprimorar a eficiência na defesa
da Fazenda Nacional

18. Fortalecer ações de inclusão e manutenção
do cidadão no sistema previdenciário

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

9. Fortalecer a capacidade de
monitoramento, previsão e comunicação
da evolução das variáveis econômicas

14. Fortalecer as ações de inteligência e
combate a fraudes, sonegação e outros ilícitos

19. Promover a efetividade dos serviços
previdenciários e da proteção social

OBJETIVOS HABILITADORES

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

19. Implantar um novo modelo de
Gestão de Pessoas no MF com foco
em gestão por competências;
racionalização alocativa da força de
trabalho; desenvolvimento e
capacitação; e avaliação de
desempenho

20. Aperfeiçoar os mecanismos de
comunicação e de
relacionamento institucional

21. Otimizar a capacidade de
atendimento das demandas
estratégicas de TIC.

22. Promover a eficiência das
contratações e do uso dos espaços
físicos com segurança e integração e
modernizar a gestão documental

