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de Dados
O QUE É O CATÁLOGO



Objetivos principais

Conhecer as informações presentes no 
Governo Federal

Viabilizar ações de governança de dados



Objetivos principais

Conhecer as informações presentes no 
Governo Federal

Combate a fraude

Maior reuso de informações

Redução de coletas duplicadas de dados

Ações em saúde, concessão de benefícios, 

comércio, indústria etc.

Melhoria no atendimento ao cidadão



Objetivos principais

Viabilizar ações de governança de dados

Fomentando, e orientando, a criação de 

Catálogos locais,

Identificando as bases, os órgãos gestores e 

pessoas envolvidas

O que induz a definição de papéis como 

responsável, gestor técnico etc.



Objetivos secundários

 Unificar esforços de conhecer informações  

 Reduzir esforços dos órgãos em fornecer essas 

informações 

 Melhores informações obtidas sobre as bases. 



Iniciativas anteriores

 Dificuldades enfrentadas: 

 Grande número de órgãos

 Levantamentos pontuais

 Dificuldade de identificar os respondentes certos. Este 
deve ser a pessoa responsável pela base e pelo 

tema (negócio, TI, normas) e que seja estável no 
órgão. 



Sobre o Catálogo

 Etapas

 1 etapa: identificar base X gestor X pessoas - É preciso 
identificar esse conjunto de dados para futuras revisões das 
informações.

 Revisões permanentes -

 Dados públicos 

 Os dados coletados são públicos, e estarão disponíveis para 
todos.  

 Convergência  

 O Catálogo visa ser um ponto de convergência de iniciativas 
relativas a dados. 



O que é uma base de dados?

 É qualquer conjunto de dados guardado pelo órgão

que seja relevante para este ou para o governo, 
independente do tamanho ou formato.

 Base não precisa ser um SGBD

 Muitas informações relevantes estão guardadas em soluções 
menores do que SGBD. Se forem importantes para o órgão, ou 
para o governo, devem ser listadas. 



O que é uma base de dados?

 Base de Dados X sistema X módulo X app X outros 

 Bases e sistemas são a mesma coisa, para a maioria dos casos.  

 Algumas bases são conjuntos de bases e podem ser divididas 
em MÓDULOS. O Portal Brasileiro de Comércio Exterior contém o 
Comex Responde, Exporta Fácil, Radar Comercial, Vitrine do 
Exportador e outros. Neste caso registre o Portal e depois os 
demais indicando que tem relação com outro sistema, dos 
quais são módulos.  

 Alguns sistemas possuem aplicativos para celulares. Para estes 
temos a opção FRONT-END, indicando depois qual o sistema 
principal.  



O que é prioritário?

 Há bases prioritárias para o Catálogo, e essa é a lista.

 Possuem informações sobre MUITAS pessoas físicas (20 milhões) 
(10% da população)

 Possuem informações sobre MUITAS pessoas jurídicas (10 mil) 
(0,5% das PJ)

 Possuem registros de bens e propriedades(PJ ou PF)

 Informações sobre repasse de verbas federais para PF ou PJ

 Emitem permissões/autorizações/concessões para atividades 
econômicas

 São relevantes por outro motivo que o órgão declare.



E o que não é prioritário?

 Pode ser preenchido também, mas não será pedido 

esse ano.

 Ano que vem voltaremos e esse limites devem ser 

alterados. O limite de população, 10%, pode descer 
para 5%, ou menos.

 No final, vamos querer todas as bases.



Unidade Gestora de Dados

 Uma Unidade Gestora de Dados, UGD, é o órgão capaz 

de responder perguntas sobre as bases. Eles podem 
estar em vários pontos de uma hierarquia.  

 As agências respondem por seus dados, independente 
dos ministérios. As universidades estão subordinadas ao 
MEC, mas este não responde pelas bases das 

universidades.  

 Em alguns ministérios há secretarias ou departamentos 

com independência para gerir suas informações. 



Pessoas

 Procuramos as melhores pessoas para responder nossas 

perguntas. Elas são: responsáveis, estáveis e tem o 
conhecimento desejado.  

 Responsáveis pela base. 

 Estável, tanto quanto possível.  

 E tem o conhecimento sobre o tema da pergunta: TI, 

negócio, normas.



O que é possível fazer 

 Localizar bases que contenham  

 estudantes, aposentados, trabalhadores, famílias, falecidos, 
proprietários de imóveis e outros tipos de pessoas físicas, ou 
todas as bases que contenham pessoas físicas.  

 Empresas financeiras, hotéis, e muitos tipos de pessoas jurídicas, 
inclusive proprietárias de bens.  

 Bens, em especial imóveis rurais.  



O que é possível fazer 

 Cruzar a informação com perguntas sobre LGPD, 

presença de dados sigilosos, presença em Dados 
Abertos e outras. 

 Localizar UGDs e gestores de sistemas 

 Saber da situação de sistemas (ativos, desativados, a 
serem desativados) 

 Fazer um mapa de sistemas que estão previstos, para 
tentar unir esforços. 

 Listar bases de um órgão, ou UGD, local de 
hospedagem etc.



O que NÃO é possível fazer

 Acessar dados 

 Procure Dados Abertos, GovData ou o próprio órgão.  

 Ver schemas, tabelas e campos de tabelas 

 Procure o próprio órgão. 



Como participar?

 Para ler os dados do Catálogo,  

 baixe a base inteira (todas as tabelas em CSV) ou leia o PDF.  

 Atualizar ados do seu órgão 

 Entrevista

 A SGD faz uma entrevista e solicita as informações das bases. 

 Planilha

 A SGD envia uma planilha pré-preenchida para o órgão, que 
preenche e devolve os dados.

 Sistema

 Preenchendo diretamente o sistema do Catálogo
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