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Acessar e atualizar informações

Os dados do Catálogo de Bases de Dados estão sendo atualizados 
constantemente. 

Esse trabalho é feito pela equipe da CGADI.

PARA ACESSAR INFORMAÇÕES

É possível acessar informações pelo sistema ou pelas 

publicações na página do Catálogo.

PARA ATUALIZAR INFORMAÇÕES

Para atualizar as informações há três formas básicas: pelo 
sistema, por planilhas formatadas ou através de entrevistas. 



ACESSAR informações

Para acessar os dados do Catálogo

SISTEMA

O Catálogo possui um sistema próprio onde as informações são 

armazenadas. O acesso é permitido a servidores cadastrados. 

Página do Catálogo

Vários materiais estão disponíveis na página, incluindo arquivos CSV 

para serem carregados em planilhas. 

Uma opção é a publicação em PDF, boa para consultas pontuais. 

Estes materiais devem ser atualizados trimestralmente ou quando 

houver necessidade. 



ATUALIZAR informações

Atualização inclui erros, perguntas que não foram respondidas 
anteriormente e novas perguntas. 

ENTREVISTAS

Durante uma entrevista fazemos todas as perguntas do 

Catálogo. Essa é uma solução adequada para órgãos que 

tem um pequeno numero de bases e não querem 

preencher nossa planilha ou acessar o sistema. 

Pequeno número de bases: até 5. 



ATUALIZAR informações

Atualização inclui erros, perguntas que não foram respondidas 
anteriormente e novas perguntas. 

PLANILHA

Podemos gerar uma planilha formatada com todas as 

informações do seu órgão presentes no Catálogo nesse 

momento. 



ATUALIZAR informações

Atualização inclui erros, perguntas que não foram respondidas 
anteriormente e novas perguntas. 

SISTEMA

É possível acessar o sistema do catálogo e atualizar as 

informações sobre as bases. O sistema ainda permite 

consultas adicionais. 



ATUALIZAR informações

Para atualizar o sistema fale com a equipe da CGADI pelo e-

mail SGD@ECONOMIA.GOV.BR e solicite uma reunião. 

mailto:SGD@ECONOMIA.GOV.BR
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Material de apoio ao Catálogo produzido 
pela CGADI em abril/2021

Contato pelo e-mail 
SGD.DADOS@ECONOMIA.GOV.BR
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