
Os Painéis Gerenciais da Plataforma 
+BRASIL são ferramentas analíticas de 
uso simples e intuitivo, que  possibilitam 
aos cidadãos o acesso rápido, fácil e 
transparente a dados de forma flexível 
e rápida, para apoiar o processo de 
tomada de decisão. 

Eles promovem maior transparência 
e controle social através do acesso 
livre às informações das diversas 
modalidades de informações sobre 
transferências e descentralizações de 
recursos do Governo Federal, obras 
públicas e muito mais.

O seu principal objetivo é melhorar a 
gestão com análises e apresentação de 
informação sobre transferências, obras 
e indicadores de desempenho.

Painéis Gerenciais
+BRASIL

Canais de atendimento

ISIS
Assistente Virtual com Inteligência Artificial 

disponível no portal

www.plataformamaisbrasil.gov.br
ou pelo whatsapp: https://bit.ly/2WJX0uw

Portal de Serviços

portaldeservicos.planejamento.gov.br

Central de atendimento

0800 978 9008



Permite consultar informações detalhadas 
sobre as Transferências da União realizadas  
pela Plataforma +BRASIL.

No painel, é possível analisar:

• Valores 
contratados e 
liberados

• Saldo em conta

• Estágio em que 
os instrumentos 
de repasse se 
encontram

• Quantidade de 
instrumentos 
por ano e por 
natureza jurídica

O painel permite personalizar 
as consultas por: 

unidade da federação, município, 
ano, órgão, tipo, situação ou 

natureza jurídica do instrumento

Possibilita o acesso a informações do Índice 
de Desempenho da Gestão das Transferências 
Voluntárias da União – IDTRV, que consiste 
em um indicador de acompanhamento 
contínuo.

Objetivo 
Avaliar o desempenho 
de Estados e Municípios 
quanto à qualidade das 
suas propostas e ao 
processo de gestão dos 
instrumentos firmados 
com a União.

O cálculo do IDTRV considera apenas os 
instrumentos operados por OBTV. 

Você sabia que
em todos os painéis...

• Todas as tabelas geram uma planilha 
completa, com possibilidade de impressão 
ou exportação

• Com a busca inteligente, é possível pesquisar 
objetos específicos, como por exemplo: 
“escola” e, assim, visualizar todas as escolas 
financiadas com recursos dos programas

• A cada pesquisa realizada, o mapa é exibido 
com ondas de calor, ficando com cores mais 
intensas onde há mais instrumentos com o 
perfil pesquisado

• Os Painéis estão sempre em evolução para 
que possam abranger outros programas 
federais e, dessa maneira, o escopo será 
cada vez mais ampliado e completo

Quais pesquisas podem ser 
feitas?

- Obras por localidade, exemplo: estados, 
DF e municípios

- Executor das obras (administração 
municipal, estadual, entre outros)

- Órgão financiador da obra (exemplo: 
Ministério da Saúde)

Há ainda a possibilidade de aplicar filtros de 
pesquisa por palavras-chave e realizar buscas 
avançadas, por exemplo:

• Instrumentos em execução

• Empenho e desembolso acumulados

• Movimentação financeira

• Instrumentos com emenda parlamentar 

• Obra em execução com vigência 
prorrogada

Disponibiliza acesso livre às informações sobre 
obras cadastradas na Plataforma +BRASIL.

É uma ferramenta 
analítica que facilita 
o acesso a dados 
referentes à execução 
da obra, como valores 
dos investimentos, 
execução física e financeira 
da obra, localidade, tomador 
dos recursos, objeto da obra ou 
empreendimento. Tudo de forma 
transparente, simples e clara.

O Painel é de acesso livre a  
qualquer cidadão, 
que terá na 
tela do seu 
computador ou do 
seu smartphone 
informações 
atualizadas sobre 
obras cadastradas.


