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MÓDULO CADASTROS - EMPRESAS



Consultar as EMPRESAS e
os usuários cadastrados na
Plataforma +Brasil.

Cadastrar novas EMPRESAS e
usuários na Plataforma +Brasil.

Para realizar consultas não é necessário ser 
cadastrado na Plataforma.



Consultar as EMPRESAS e
os usuários cadastrados na
Plataforma +Brasil.

Para realizar consultas não é necessário ser 
cadastrado na Plataforma.



plataformamaisbrasil.gov.br

Clique no local 
indicado.

Para consultar não é necessário ser cadastrado



Selecione a opção “Cadastros” para iniciarmos a consulta. 



Clique



Informe

A consulta poderá ser
feita pelo CNPJ, nome
empresarial ou
Estado.

Clique
Após preencher 
uma das opções de 
consulta, clique em 
“Pesquisar”. 



Nome do Empresarial

CNPJ 1 Nome da Empresa 1 UF

Após “Pesquisar”
os dados serão
demonstrados na
lista de Empresas.
Para detalhar,
clique na lupa no
campo “Ações”.

Clique

CNPJ 2 Nome da Empresa 2

Só aparecerão as empresas que já possuem cadastro na Plataforma +Brasil. 



Os dados básicos
da Empresa
estarão nessa
primeira tela.
Para saber QUEM
está cadastrado
no sistema será
necessário clicar
na aba
“Usuários”.

NaturezaCNPJ Clique

CNPJ E NOME DA EMPRESA

CNAE CNAE



O nome dos
cadastrados no
sistema estarão na
lista em destaque.
O usuário com
uma marcação “C”
ao lado do nome
tem o perfil para
cadastrar novos
usuários.

Usuário 1

Usuário 2

Cargo ou função

Cargo ou função

Usuário 3 Cargo ou função

CPF 1

CPF 2

CPF 3



Dúvidas??

Meu nome não aparece na lista, o que fazer?

R: Procure o usuário com a Letra CC ao lado do nome, ele poderá cadastrá-lo seguindo o 

passo a passo seguinte.

Usuário 1

Usuário 2

Cargo ou função

Cargo ou função

C

Não reconheço ninguém da lista, são todos usuários que não trabalham mais na 
empresa.
Ninguém tem a letra        ao lado do nome. O que fazer?
R: Entre em contato com a central de atendimento, 0800 978 9008 ou 

https://portaldeservicos.economia.gov.br eles poderão cadastrá-los.

C

Não apareceu o nome da minha empresa, o que fazer?
R: Siga os próximos passos para saber como cadastrá-la.



Cadastrar novas EMPRESAS e
usuários na Plataforma +Brasil.



Veremos agora como cadastrar sua
empresa na Plataforma +Brasil.

1 - O responsável/sócio deverá ter cadastro no GOV.BR. 

2 - O cadastro inicial da empresa deverá ser realizado por 

um dos responsáveis/sócios.

Mas antes...



plataformamaisbrasil.gov.br

Clique no local 
indicado.

ACESSE



Selecione a opção “Cadastros” para iniciarmos a consulta. 

Para cadastrar sua Empresa, será NECESSÁRIO logar no GOV.BR.



Clique

Para cadastrar uma
nova empresa, um
dos responsáveis
deverá logar no
sistema. Para isso,
acesse o gov.br,
conforme indicado.

Para cadastrar sua empresa, será obrigatório logar no GOV.BR.



Digite seu CPF

Clique

Se possuir cadastro no GOV.br, informe seu CPF e clique em avançar e informe sua senha na próxima tela.

Caso ainda não tenha cadastro no gov.br, crie sua 
conta, clicando no botão acima.



Registre 
sua senha e 
clique em 

entrar.

Clique

CPF usuário



O sistema PODERÁ solicitar seu número de celular para enviar um código de validação de
acesso. Informe seu número e clique em “Enviar código”.

Nº do celular Clique

Esse passo pode não ocorrer.
É apenas uma medida de 
segurança do GOV.BR.



Após receber o código, informe no campo em destaque e clique em “Validar código”.

Se não receber o código, basta clicar em Tentar novamente

Informe

Clique



Quando aparecer essa

imagem ao lado, significa

que está logado e pode

iniciar os passos seguintes.

Clique



Para iniciar o cadastro, o responsável/sócio deve clicar em “Empresa” e em seguida em "Adicionar",
conforme indicação acima.

Clique



Informe Clique

Após informar o CNPJ

de sua empresa,

clique no botão

“Buscar”, conforme

indicado.



Após busca, a

Plataforma +Brasil

exibirá os dados

básicos da empresa,

de acordo com o

cadastro na Receita

Federal. Somente os

campos: Telefone, E-

mail e Responsável

poderão ser editados

na Plataforma. Editável Editável

Editável



Depois de validado os

dados apresentados,

clique em “Usuários”,

conforme indicado.

Editável Editável

Editável

Clique



Clique

Para adicionar os

usuários vinculados

à empresa, clique

em “Adicionar”

conforme indicado.



Informe Clique

Informe o CPF do usuário que 

deseja cadastrar e clique em 

“Buscar”, conforme indicado.



Identificado o

usuário, informe os

dados solicitados no

formulário ao lado,

atribua o perfil de

acordo com a

função delegada e

Clique em “Salvar”.

Informar

Informar Informar Informar

Atribuir perfil

Clique

Responsável por cadastrar os usuário da Empresa.

Responsável por registrar as operações na Plataforma +Brasil.

Adicionar foto



Uma mensagem informando o sucesso do cadastro será exibida.



Ao repetir a consulta 

o usuário cadastrado 

estará vinculado à 

Empresa.

Usuário CPF Nome

Caso queira cadastrar mais 

usuários, clique em 

“Adicionar” e repita os passos 

anteriores.

Editar dados dos usuários.

Consultar dados dos usuários.

Excluir usuário.



Esses passos podem ser seguidos para atualizar 

alguma informação nos cadastros existentes.



DÚVIDAS

• Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não 
pode ser sanada com as orientações aqui disponibilizadas.

• Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe 
de atendimento disponibiliza opções para o registro de suas 
manifestações.

• 0800-978-9008 - (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)

• https://portaldeservicos.economia.gov.br




