
Um trabalho colaborativo que aprimora a 

gestão de recursos das transferências com 

vistas a melhorar a vida do cidadão

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

Conquistas da 
Rede +Brasil

Painéis Gerenciais +Brasil

Aplicativos +Brasil



A Rede +Brasil
É uma parceria entre diversos atores que, direta ou 
indiretamente, atuam no ciclo das transferências 
da União. 

A Rede atua em três eixos fundamentais:

• Melhoria da gestão nos processos

• Capacitação dos usuários da Plataforma 
+BRASIL

• Comunicação e transparência das 
transferências da União executadas na 
Plataforma

Objetivos das ações da Rede

• Fortalecimento da transparência

• Compartilhamento de boas práticas de 
excelência e qualidade na gestão

• Capacitação para aprimoramento do 
entendimento sobre transferências e gestão

• Ações conjuntas, promovendo 
aprendizagem com os diferentes pontos de 
vista e consensos

Quem pode fazer parte 
da Rede?

A Rede já está presente em  
TODOS  

os estados brasileiros

Nossos parceiros são nossos Elos!

Encontros
Reuniões periódicas: encontros presenciais 

programados para apresentar resultados 
e discutir novas ideias.

Fóruns Regionais: integração dos órgãos de 
controle locais, acesso à informação 
e divulgação de boas práticas de 
transparência. As datas são divulgadas 
no Portal da Plataforma.

Fórum Nacional das Transferências da União 
(anual): nas edições anteriores, mais de  
3 mil pessoas compareceram às palestras 
e oficinas presencialmente ou assistiram 
conectadas via web.

Todas as ações da Rede são realizadas de 
forma gratuita

Como aderir à Rede?

Para fazer parte da Rede +Brasil, o Estado 
deverá ter um Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) assinado com o Ministério da 
Economia firmando essa parceria. 

Para realizar a adesão do seu órgão ou 
entidade à Rede +BRASIL, informe-se 
no site da Rede no Portal da Plataforma 
+BRASIL e procure o Coordenador da Rede 
no seu Estado: 

www.plataformamaisbrasil.gov.br/ 
rede-brasil

Governança Colaborativa:  
os integrantes da Rede conhecem, opinam 

e testam novas funcionalidades da 
Plataforma +BRASIL,  

normativos e inovações.

Capacitações
 

Cursos EaD

Modelo de Excelência em Gestão
MEG-Tr

www.escolavirtual.gov.br

Operacionalização de Convênios
https://www.escolavirtual.gov.br e  

https://contas.tcu.gov.br/ead

Cursos Presenciais
Divulgados regularmente no 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/
treinamentos/presencial


