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ContÁgil
Para que serve PASTA DE TRABALHO

• Organização de arquivos em pastas na 
estação de trabalho

• Armazena todos os dados importados pelo 
ContÁgil

• Armazena todos os leiautes e estruturas de 
análises contruídas no ContÁgil

• Armazena todos os scripts

• Armazena todos os grafos e bases de 
relacionamentos

• Pode residir em um volume seguro (ex: 
VeraCrypt)
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Para que servem PROJETOS

• Divisão e organização de diferentes trabalhos

• Admite configurações específicas (ex: relacionar 
contribuintes de interesse)

• Cada projeto possui estrutura própria e similar à 
pasta de trabalho
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Para que servem TABELAS DO USUÁRIO

• Armazenam dados oriundos de quaisquer arquivos de estrutura genérica e 
diferentes formatos (Excel, TXT, Access, XML)

• Armazenam dados gerados por scripts (ex: extração de serviços da Web)

• Armazenam dados gerados por consultas (ex: MAD)

• Podem representar tabelas mantidas em servidores e bancos de dados externos 
(MySQL, Infobright, Postgre, etc.)

• Podem ser utilizadas com diversos recursos do ContÁgil, exemplo: amostragem 
aleatória, construção de gráficos, análises combinatórias, mineração de dados. 

• Podem ser utilizadas como critérios de filtragem para outras tabelas.
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Importação genérica de arquivos para TABELAS DO USUÁRIO
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Para que servem BACKUP

• Armazenamento de cópia de segurança de todos os dados importados no 
ContÁgil, cadastros, leiautes, esquemas, scripts, grafos e outras estruturas 
construídas através do ContÁgil.

• Pode ser realizado sobre um PROJETO

• Pode ser compartilhado com outros usuários

• Pode ser feito de forma parcial

• Pode ser criptografado
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Para que servem PLUGINS

• Adicionam novas funcionalidades ao ContÁgil.

• Exemplos de PLUGINS:

• NEO4J (bases de relacionamentos)

• Projeto Farol (automatização)

• “R” (análises estatísticas)

• Machine Learning

• Gráficos 3D

• BigData (HADOOP)

• EFD, ECF, etc. (estruturas mais completas)


