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O que contém uma base de dados? 

Pessoas Empresas  Bens   Doc oficiais



Pessoas Empresas  Bens   Doc oficiais

Estudantes, 

trabalhadores, 

aposentados, 

devedores, 

servidores públicos, 
inadimplentes, 

produtores rurais, 

estudante nível 

médio, estudante

produtores rurais, 

empresas, estados, 

fabricas de 

automóveis, 

municípios, clubes. 
universidades

Carros, barcos, 

imóveis, imóveis 

rurais, ativos 

financeiros. 

Identificação 

pessoal, licenças 

para prod. de 

produtos agrícolas, 

licenças para 
exportação, 

atestados de 

antecedentes, 

nada consta, 

registro diversos

O que contém uma base de dados?
com um pouco mais de detalhes...
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Que pesquisas podemos fazer



Localizar bases com :

• Inadimplentes ou

• produtores rurais ou

• proprietários de bens ou

• nada consta ou
• ??
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Lista de objetos
Os encontrados nas bases do governo, até agora

... e alguns que sabemos que vamos encontrar



Como incluir um objeto

 Um objeto contém as seguintes informações:

 TIPO

 Um item da lista de tipos de objetos

 DETALHE

 Informação adicional que melhor identifique o objeto. Opcional.



Como incluir um objeto

 Um objeto contém as seguintes informações:

 TIPO: item da lista de tipos de objetos

 DETALHE: informação adicional que melhor identifique o objeto. 

Tipo Detalhe

Aposentado

Aposentado RFFSA

Pescador

Pescador Artesanal

Pessoa física

Pessoa física Idoso

Pessoa física Residente em Sergipe

Pessoa física Envolvido em acidente de transito



Informações adicionais

 Além de TIPO e DETALHE, é possível incluir informações adicionais

 DESCRIÇÃO

 Um texto para uma descrição, caso seja necessário.

 QUANTIDADE

 Quantidade de registros na base de dados.

 Essas informações são opcionais e sua ausência não 
deve ser um impedimento para registrar objetos no 

Catálogo.



Descrição

 Ela pode ser útil caso algum termo usado não seja de 
conhecimento comum. Exemplo:

 TIPO: Trabalhador

 DETALHE: RFFSA

 DESCRIÇÃO: a Extinta Rede Ferroviária Federal SA

 TIPO: Pessoa Jurídica

 DETALHE: Armador naval

 DESCRIÇÃO: empresa que promove comércio marítimo



Tipos: perguntas e respostas

 Preciso preencher TODOS OS CAMPOS?

 Não, preencha as informações que tiver. 

 A informação essencial é o tipo. As demais são úteis, mas podem ser 

dispensadas. 

 Preciso preencher objetos para TODAS AS BASES?

 Não, preencha apenas para as bases finalísticas. 



Principais tipos de Objetos

 Estes são os principais tipos: 

 PESSOAS FÍSICAS

 PESSOAS JURÍDICAS

 BENS E PROPRIEDADES

 DOCUMENTOS OFICIAIS



Outros tipos

 Há outros tipos, além de PF, PJ, Documentos Oficiais e Bens e 
Propriedades.

 OP FIN – OPERAÇÕES FINANCEIRAS

 Registras movimentações financeiras de qualquer natureza, inclusive 

compra e venda de bens e serviços.

 LOCAIS

 Dentro de LOCAIS temos obras, pontos turísticos e instalações.

 OUTROS

 Para qualquer item que não se encaixe nos demais tipos.



PF: perguntas e respostas

 Minha base inclui dados dos operadores do sistema, como 
digitadores e gerente do sistema. Devo incluir?

 Não. Essas são informações internas, não precisam ser registradas. 

 As pessoas da base são usuários de planos de saúde. Como 
cadastro isso?

 Há um tipo “Usuários de” que serva para várias situações. No campo 

DETALHE escreva planos de saúde. 

 Mas se colocar apenas PESSOA FÍSICA, não está incorreto. 



Perguntas e respostas

 Governo é uma pessoa jurídica?

 Sim, inclusive temos ESTADOS e MUNICIPIOS em nossa lista. Não 

colocamos governo estrangeiros, mas podemos se for solicitado.

 Pessoas jurídicas estrangeiras sem registro no pais devem ser 
incluídas?

 Sim. Se existem em uma base de dados, eles têm alguma forma de 

relacionamento com o Brasil.

 Salário, Abono e outras transferências são BENS?

 Não, são operações financeiras, veja a frente. Registros que 
indicam BENS são aqueles que você precisa dar baixa, de alguma 

forma. Exemplo: registro de carro.



Perguntas e respostas

 Se há bens, há proprietários

 Se há algum bem registrado, deve haver também um proprietário 

desse bem. Geralmente existe a possibilidade de proprietários Pessoas 
Física e Jurídica.

 Há dois tipos específicos: “Proprietários PJ” e “Proprietários PF”. Uma 
opção útil é colocar no DETALHE a descrição do bem (imóvel, 

automóvel etc.).



Perguntas e respostas

 Preciso colocar TODOS os documentos oficiais?

 NÃO. 

 Não inclua os documento internos do governo. Também não inclua 

documentos de apoio, como pedido de segunda via, retificação e 

outros. 

 O objetivo são os documentos relacionados a direitos e deveres como 

permissões, licenças e outros formatos. 

 Posso agrupar várias permissões num objeto apenas? 

 Se for possível entender esse agrupamento, sim. Caso existem, por 

exemplo, vários modelos de permissões, com pequenas variações, é 

possível agrupa-las. 



Perguntas e respostas

 Compras e vendas são BENS ou Operações Financeiras?

 São Operações Financeiras. Um recibo informa que você, durante 

algum tempo, possuiu um bem, mas quer dizer que ainda o possua. Em 
um registro de imóvel, o proprietário é obrigado a informar ao governo, 

quando não o possui mais. 

 Preciso registrar qualquer operação financeira?

 Não, apenas o que considerar relevante. 
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Versões –alterações desse documento

Versão Alteração

00.00 Versão inicial

04.14 Perguntas e resposta de Bens e Documentos revisados e separados.

Inclusão de tipo LOCAL.

06.18 Revisão geral da apresentação


