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Está em nosso DNA o trabalho colaborativo, pois queremos promover uma 

sociedade mundial mais próspera e íntegra por meio do fomento aos 

mecanismos de Governança Pública: Liderança, Estratégia e Controle.

Nosso corpo de voluntários, com habilidades multi e interdisciplinares, oriundo 

de todas as esferas, públicas e privadas, incluindo: Federal, Estadual, Distrital 

e Municipal, vêm realizando trabalho memorável para sociedade, convergindo 

seus esforços em tornar a administração pública e privada mais íntegra, efetiva, 

eficaz e eficiente, objetivando transformar o Brasil e o Mundo.

Da Governança à Esperança!

QUEM SOMOS?

que, de forma conjunta, trabalham em prol da Governança.

A RGB é uma Associação que trabalha em Rede, qualificada tecnicamente, 

composta por servidores públicos, gestores públicos e privados, técnicos, 

professores, profissionais das mais diversas áreas, especialistas e sociedade, 
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SERVIDORES PÚBLICOS  são espécies de agentes administrativos ocupantes de cargo de provimento efetivo 

ou cargo em comissão, regidos pela Lei nº 8.112/1990 e são passíveis de responsabilização administrativa, apurada mediante 

processo administrativo disciplinar ou sindicância de rito punitivo. GESTORES PÚBLICOS pensando sempre no 

bem-estar coletivo, o gestor público é responsável por gerir empresas públicas, organizações não governamentais e projetos 

de instituições privadas desenvolvidos em parceria com o poder público. GESTORES PRIVADOS já a Gestão 

Privada tem nalidade diferente da pública. Seu foco está no desenvolvimento e no crescimento do negócio, bem como no 

benefício dos gestores e proprietários. TÉCNICOS realiza apoio administrativo e de gestão de pessoas. Controla proce-

dimentos organizacionais. Executa as operações decorrentes de programas e projetos de políticas públicas. 

PROFESSORES o termo professor se refere a toda pessoa que se dedica ao ensino de uma determinada ciência ou arte. 
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ASSISTA O VÍDEO CLICANDO AQUI

Vídeo Institucional 

contato@rgb.org.br CONECTE-SE COM A REDE:www.rgb.org.br
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CANAL DE DENÚNCIA

CANAL DE DÚVIDAS

A Rede Governança Brasil — RGB preza pelas relações éticas e reforça que todos seus membros e associados têm o dever de 

se manifestar caso os valores e o Estatuto da Rede estejam sendo descumpridos. Caso você tenha conhecimento de alguma 

irregularidade, descumprimento das diretrizes e políticas e do Código de Conduta, ou de atos ilícitos envolvendo corrupção, fraude 

ou desvio de conduta, manifeste-se.  A denúncia pode ser feita de forma anônima, com a garantia de sigilo das informações e da sua 

identidade. Todas as denúncias recebidas são recebidas e avaliadas pela área que detém a competência para apuração. A RGB garante 

que não haverá retaliação para os relatos e os dados, informações e imagem do relatante serão preservados. Para relatar algo, acesse: 

www.rgb.org.br localize a aba DENUNCIE localizado no rodapé do nosso portal.

- O que é a RGB?

- Qual é a história da RGB?

- Como está organizada a RGB?

- Qual a visão da RGB?

- Qual é a missão da RGB?

- Quais são os valores da RGB?

- Quais são os objetivos estratégicos da RGB?

- O que é Alagov?

- Qual a finalidade da RGB?

- Quais as atribuições da RGB?

- Quem é a RGB?

- Qual é o lema da RGB?

- Quais são os princípios estatuários da RGB?

- A RGB possui um código de conduta?

- A RGB possui um regimento interno?

- Qual é o objetivo da RGB?

- Quem pode ser membro da RGB?

- Pagamento e anuidade

- Por que me associar?

- Como faço para me associar?

- Quais os requisitos para me associar?

- Quais são as categorias de associados?

- A RGB tem alguma vinculação política, partidária, 

religiosa ou governamental?"

- Quem conduz a gestão da RGB?

- Quais são os preceitos da RGB?

- Qual deverá ser a carga horária e/ou tempo de 

dedicação do voluntário da RGB?

contato@rgb.org.brFale com a RGB



INTEGRIDADE, CONDUTA e ÉTICA

O colaborador da Rede Governança Brasil deve pautar-se pelos princípios da cooperação, 

da responsabilidade, da proatividade, da participação, da independência, da imparcialidade, 

O colaborador deve apresentar conduta compatível com os preceitos estabelecidos em nosso 

Código de Conduta, valorizar a ética como forma de aprimorar comportamentos, atitudes e 

ações, fundamentando suas relações nos princípios de confiança, civilidade, respeito e 

igualdade.

A RGB tem como finalidade, de relevância pública e social, velar pelo desenvolvimento, 

aprimoramento, preservação, fomento, estudo, ensino, pesquisa e cultura da Governança, 

Em sua atuação, a RGB observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência. Em sua atuação, a RGB não patrocinará qualquer 

forma de discriminação, e não terá qualquer tipo de envolvimento em campanhas de interesse 

político-partidário ou eleitorais, abstendo-se da realização de doações nesse contexto. A Rede

Governança Brasil atua em caráter voluntário e social. 

pública e privada, bem assim a sustentabilidade de suas ações.

e da moral individual, social e profissional.
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NOSSOS 
VALORES

1 - Proativismo

2 - Diversidade

3 - Colaborativismo

4 - Coerência

Comprometimento com a capacitação de agentes públicos, o desenvolvimento e a 

disseminação das boas práticas de governança em todos os entes federados, órgãos, 

secretarias, autarquias, fundações e na sociedade brasileira e estrangeira;

Valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões;

Os participantes da Rede de Governança Brasil trabalham de forma colaborativa, 

prezando pelo espírito cooperativo para promover de forma institucional as boas 

práticas de Governança Pública; e 

Harmonia entre os princípios da Governança Pública, Confiabilidade, Transparência, 

Integridade, Prestação de Contas (accountability), Capacidade de Resposta e Melhoria 

Regulatória.

PROATIVISMO

DIVERSIDADE

COLABORATIVISMO

COERÊNCIA
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Disseminar, fomentar e apoiar a implantação da Governança Pública e Privada no 

Brasil e na América Latina, com integração, estimulando a cultura da Governança 

na sociedade. 

Promover um Estado que execute suas políticas públicas baseadas em entregas 

efetivas à sociedade, capaz de disseminar as boas práticas de Governança de 

forma próspera à administração pública e privada.

Ser reconhecida como uma entidade que fomenta a implantação da Governança 

Pública e Privada, no Brasil e na América Latina, de forma íntegra, ética, 

transparente e com foco na entrega de valor à sociedade, contribuindo para o 

aumento da competitividade e do desenvolvimento social e econômico de maneira 

sustentável.

NOSSA MISSÃO

PROPÓSITO

VISÃO

contato@rgb.org.br CONECTE-SE COM A REDE:www.rgb.org.br
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NOSSOS 
OBJETIVOS

Aprimorar a Governança e a Gestão Pública e Privada por meio da disseminação das 

boas práticas de governança na União, Estados, Municípios, DF e América Latina.

Fomentar os trabalhos da REDE de forma colaborativa, focando em resultados 

prósperos à sociedade brasileira e latino-americana.

Intensificar a atuação da REDE por intermédio da sensibilização da alta administração 

que governa o País.

Unificar a teoria da Governança Pública entre os colaboradores da REDE.

Induzir a mudança cultura em todas as esferas pela aplicação definitiva da Governança 

Pública.
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SOMOS APROXIMADAMENTE 500 VOLUNTÁRIOS EM 26 ESTADOS

AC  - Acre 

AL  - Alagoas

AM  - Amazonas

BA  - Bahia 

CE  - Ceara 

DF  - Distrito Federal 

ES  - Espírito Santo 

GO  - Goiás 

MA  - Maranhão

MT  - Mato Grosso 

MS  - Mato Grosso do Sul 

MG  - Minas Gerais 

PA Pará 

PB  - Paraíba 

PR  - Paraná 

PE  - Pernambuco 

PI  - Piauí 

RJ  - Rio de Janeiro 

RN  - Rio Grande do Norte 

RS Rio Grande do Sul 

RO  - Rondônia 

RR  - Roraima 

SC  - Santa Catarina 

SP  - São Paulo 

SE  - Sergipe 

TO  - Tocantins

ONDE ESTAMOS

Além  de possuirmos membros atuantes na RGB 

localizados em diversos países, veja:

contato@rgb.org.br CONECTE-SE COM A REDE:www.rgb.org.br

BRASIL - PORTUGAL -  PERU - ARGENTINA - SUÉCIA - INGLATERRA - SUÍÇA - JAPÃO - CHILE - ESTADOS UNIDOS 



NOSSA 
ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL
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ACTs
ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

É a mútua cooperação para execução de atividades estabelecidas em plano de trabalho, firmada entre a 

Rede Governança Brasil (RGB) e entidades públicas ou privadas, sem haver repasse de recursos.

SISTEMA JURÍDICO 
MUNICIPAL

PGM BELÉM/PA

Tribunal de Justiça 
de Pernambuco

Tribunal de Justiça 
do Paraná

TJPE 

TJPR 

Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais

TJMG 

MUNICÍPIO DO 
RIO GRANDE 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS

ABNT

UBERLÂNDIA

CENTRO D ESTUDOS EM
DIREITO E NEGÓCIOS

CEDIN

MUNICÍPIO DE
DIAMANTINA

CLOO BRASIL

MUNICÍPIO DE 
JOÃO PESSOA

MOVIMENTO BRASIL
COMPETITIVO

MBC

CONSELHO FEDERAL
DE CONTABILIDADE
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NOSSOS PRODUTOS

CARTILHAS

PÍLULAS DE

CONHECIMENTO

RGB ENTREVISTAS

EVENTOS RGB

ENTREVISTAS CANAL
YOUTUBE RGB

WEBINARS

PRÊMIOS, LÁURES e

HOMENAGENS

REUNIÕES DE COMITÊSPromoção da tese da
governança através de

experiências

Insights

Debates em Rede 
sobre governança

Fórum Internacional 
de Ética

Promoção da governança
através de comitês

temáticos
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E-Books
Baixe Grátis

Clique para baixar Clique para baixar Clique para baixar Clique para baixar
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Seminários e Fóruns
Assista em nosso canal 

Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e 

Gestores Públicos – Edição Ceará
Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e 

Gestores Públicos - Tocantins

 I Fórum de Governança no Poder Judiciário 

A experiência na prática
II Fórum de Governança do Poder Judiciário

Assista Completo Assista Completo

Assista Completo Assista Completo
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Programa de Mentoria 
Para Prefeituras Brasileiras

- Governança Pública Municipal; 

- Gestão de Riscos; 

- Compliance; e 

- LGPD.

Mentoria Rio Grande/RS

Assista Completo

MENTORIAS: 
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Prêmio RGB
A REDE GOVERNANÇA BRASIL – RGB é um grupo colaborativo e 

qualificado tecnicamente composto por servidores públicos, professores 

e especialistas que trabalham de forma voluntária, gratuita e conjunta com 

o objetivo de disseminar as boas práticas de Governança no Setor Público 

Brasileiro.

 

Objetivando fomentar essas boas práticas, estimulando as competências 

gerais, que articulam e mobilizam competências, princípios, atuação ética 

e Governança, foi criado o PRÊMIO REDE GOVERNANÇA BRASIL, o 

qual visa atribuir mérito a atuação relevante na esfera pública de nosso 

país.

 

A ideia do prêmio é a de agraciar as organizações públicas federais que 

possuam uma “boa” governança como requisito fundamental para o 

desenvolvimento sustentável, que incorpora ao crescimento econômico 

equidade social e também direitos humanos. No intuito de embasar o 

processo seletivo, o conceito de “boa governança” e de seus elementos 

é o que figura no Decreto nº 9.203/2017 e no ACÓRDÃO Nº 2699/2018 

do Tribunal de Contas da União (TCU), que trata dos resultados do 

Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública.
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Rede Governança 
Argentina - RGA

A Rede Governança Brasil (RGB) participou do lançamento da Rede 

Governança Argentina (RGA), organização não governamental semelhante 

à rede colaborativa brasileira que soma aproximadamente 500 voluntários. 

Por meio de encontro virtual que ocorreu no dia 16 de agosto, transmitido 

no canal YouTube da RGB, o evento promoveu a disseminação das boas 

Os debates contaram com a participação do ministro do Tribunal de 

Contas da União e embaixador da RGB, Augusto Nardes, do presidente 

da CTPBG e da Auditoria Geral da Argentina, Jesús Rodríguez; do contador 

público e mestre em Auditoria Governamental, Anibal Kohlhber; do coordenador 

do Comitê de Governança na Agricultura Pecuária e Abastecimento da RGB, 

Daniel Catelli; do contador público, especialista em Administração Financeira e 

membro da RGA, Germán Murdolo; e do contador público, especialista em 

Pol í t ica In ternac ional  e  membro da RGA, Marcelo Scagl ione.

O evento foi mediado pela professora de Comunicação Social e integrante 

da RGA, Maria Eugênia Tieri, e contou com a participação do diretor de 

Relações Internacionais da RGB, Macleuler Lima, e da contadora pública, 

mestre em Auditoria Governamental e integrante da RGA, María Sabugal.

GOVERNANÇA: Falemos a mesma língua

Assista Completo

práticas de governança na América Latina. 
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Rede Governança Brasil 
Comitês e Gts da RGB

Os voluntários da Rede Governança Brasil - RGB estão separados entre 

comitês e grupos da trabalho, a RGB possui:

Comitês Gts
30 10 



IGCP
INSTITUTO LATINO-AMERICANO

DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO

R

MANTENEDOR COOPERAÇÃO TÉCNICA

PARCEIRO



APOIO INSTITUCIONAL

MUNICÍPIOS MENTORADOS



TODO O VALOR ARRECADADO PELA REDE SERÁ DESTINADO AOS SEUS CUSTOS OPERACIONAIS. 

3 modalidades de contribuição: intelectual, financeira e intelecto-financeira.

COMO ME ASSOCIAR?

*PAGAMENTO APENAS VIA PIX 

Link disponível no site da RGB.

R
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MANTENEDORES COTAS

Além da contribuição associativa, há outras maneiras de fomentar os trabalhos da REDE GOVERNANÇA BRASIL - RGB.

*A cota contributiva terá validade de 2 (dois) anos

Boas práticas estimulam as atividades colaborativas com o intuito de promover uma sociedade mais decente e integra, por meio da 
promoção dos mecanismos de Governança. Assim, com seu apoio, conseguiremos ampliar a aderência à Governança dentro e fora 
do país, bem como estimularemos a liderança, a estratégia e o controle.
 

Seja um mantendedor!

BRONZE PRATA OURO

5 MIL

BRAND

PAPELARIA e CARDS

COMUNICAÇÃO VISUAL

10 MIL 20 MIL
Inserção da Brand, 
no site da RGB 

Inserção da Brand, 
no site da RGB 

Inserção da Brand, 
no site da RGB 

Cards em Webinars,
Palestras, e impressos

Cards em Webinars,
Palestras, e impressos

Cards em Webinars,
Palestras, e impressos

Inserção da Brand em
todos os materiais, Veículo 
de comunicação e 
Citação da empresa em
todos os eventos da RGB

Inserção da Brand em
todos os materiais, Veículo 
de comunicação e 
Citação da empresa em
todos os eventos da RGB

Inserção da Brand em
todos os materiais, Veículo 
de comunicação e 
Citação da empresa em
todos os eventos da RGB

X

X X



www.rgb.org.br  I  adm@rgb.org.br 
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