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Estrutura do vocabulário
Conforme o documento de definição do VCGE.

Características
O VCGE é um vocabulário poli hierárquico, isto significa que um termo pode ter mais de um pai,
mas não é multi hierárquico, isto significa que não existem hierarquias paralelas.
O VCGE adota os conceitos de termo preferencial, termo geral e termo relacionado.

Grupos de informações
Termo

termo

texto contendo o termo

Nota explicativa

nota

opcional, nota com comentários sobre os termos.

Termos Incluídos

incluidos

opcional, lista de termos que devem ser considerados incluídos nesse termo. Isso
não é um terceiro nível, apenas uma informação adicional.

Indicador de outros fl_outros

indica se o termo é um “outros”, ou seja, um termo final de lista para abranger
informações não encontradas nos demais termos. Se refere ao que o COFOG
coloca como NEC (not elsewhere classified), ou seja não classificado em outro
lugar. Esse campo tem como objetivo auxiliar na ordenação dos campos.

Codigo
identificador

cod_id

Código identificador do termo. Para os sistemas que usam um identificador
numérico.
Não é reutilizado.

Nivel

nivel

Nível dentro do VCGE.

Termo Pai

termo_pai

Termo pai, se houver. Se não houver é preenchido com “Raiz”.

Código pai

cod_pai

Código identificador do termo pai, se houver. Se não houver é preenchido com 0.

Ordem

ordem

Ordenação do termo. ATENÇÃO: NÃO DEVE SER USADO PARA
IDENTIFICAÇÃO DO TERMO.
Segue ordem alfabética do 1 nível, depois do segundo ficando os termos
“OUTROS” sempre no final.

Versão Inc

ver_inc

Versão onde o termo foi incluído.

Versão Alt

ver_alt

Versão onde o termo foi alterado pela última vez.

Votação

Vot

Numero da votação onde foi incluído ou alterado.

Termo limpo

termo_limpo termo sem acentos, sinais, todo em minúscula e espaços substituídos por "_".

URI

URI

Identificador Uniforme de Recursos (URI) (Uniform Resource Identifier, (em
inglês)).

URI com versão

URI_ver

Identificador Uniforme de Recursos (URI) (Uniform Resource Identifier, (em
inglês)) com indicação de versão.

Identificação de versões
Cada versão será identificada por um nome e por um número. Essa docuementação foca na
identificação numérica. O número se divide em três itens: numero principal (grande versão),
numero de versão e numero de correção (opcional).
•

Numero principal: indica a grande versão do VCGE, atualmente no numero 2.

•

Numero de versão: número sequencial para cada versão nova.

•

Numero de correção: opcional, caso haja um erro (português, impressão, etc).

Versão CSV
O arquivo CSV tem três tipos de registros: 00 com identificação da versão do VCGE, 01 com os
termos e 02 com os relacionamentos.
Registros 0 - Campos
Posição
1

Tipo de registro: 0

2

“numero”

3

Número da versão

4

“nome”

5

Nome da versão

6

“Data”

7

Data da versão

Conteúdo

Registros 1 e 2 - Campos
Posição
Nome

Conteúdo

1

Tipo de registro

1 – cabeçalho
2 – dados

2

cod_id

Código

3

termo

Termo

4

nota

Nota explicativa

5

incluidos

Termos incluídos

6

fl_outros

Fl_outros

7

cod_id

Código

8

nivel

Nível

9

termo_pai

Termo Pai

10

termo_pai_limpo

Termo Pai Limpo

11

termos_filhos_limpos termos filhos Limpos

12

cod_pai

Código Pai

13

ordem

Ordem

14

termo_limpo

Termo limpo

15

URI

URI

16

URI_ver

URI Versao

