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1. ACESSO AO EXTRATOR 

 

a. Na Seção BASE DE DADOS, clique  em Extrator de Chegadas de Turistas você será 

redirecionado para a página EXTRATOR DE CHEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONAIS 

AO BRASIL. 

 

b. A página inicial disponibiliza várias informações que ajudarão a entender o que é a 

ferramenta e como ela funciona. 

 

 

c. O botão  é o  canal de acesso direto à 

ferramenta 

 

 

 

 

 

 



2. ABERTURA DA FERRAMENTA 

a. Para abrir  a ferramenta clique,  no canto superior esquerdo, no botão com o símbolo   

. 

b. Uma nova consulta de dados poderá ser feita clicando-se no botão com o símbolo  

,  visível só ou acompanhado, ao lado da aba “Consulta”, o canto superior esquerdo. 

 

 

3. SELEÇÃO DO CONTEÚDO  

a. Clique em seleção de conteúdo, selecione CHEGADAS DE TURISTAS para abrir a 

base.  

 

b. Ao clicar em CHEGADAS abrem-se automaticamente: 

As pastas com as 6 (seis) DIMENSÕES ou variáveis que fazem parte da base de 

dados sobre a Chegadas de Turistas ao Brasil. 

 

c. E a pasta MEDIDAS que apresenta  o tipo de unidade de informações 

disponibilizadas na geração dos dados. Nesse caso, representa o  número de 

chegadas de turistas não residentes no Brasil.              



 

 

Veja abaixo o significado das dimensões: 

 Ano - Ano de chegada do turista ao país 

 Mês - Mês de chegada do turista ao país 

 País de Residência Permanente - País de residência permanente do turista que chegou 
ao país 

 Continente - Continente de residência permanente do turista que chegou ao Brasil 

 Nível Geográfico - Unidade da Federação de chegada do turista ao país 

 Via de Acesso - Tipo de via de chegada utilizada pelo turista para chegar ao país. 
(Aérea, terrestre, marítima ou fluvial) 

 

Ao clicar em qualquer dimensão aparecem duas opções: 

 a primeira inclui todas as informações agregadas daquela dimensão; 

 a segunda a informação desagregada. 



 

 

  



 

ATENÇÃO:  
Para estruturação de uma consulta é necessário que se tenha, pelo menos, uma dimensão 

na linha e outra na coluna 

 

4. MONTAGEM DA CONSULTA 

a. Opção 1 - Escolha e clique na dimensão desejada e arraste a variável escolhida para a 

linha ou para a coluna. 

 

 

 

   

b. Opção 2 - Um clique  em qualquer dimensão fará com que ela vá  automaticamente para a 

linha. 

c. Os próximos cliques, em qualquer dimensão, serão direcionados automaticamente para a 

coluna. 

   

 



 

 

5. FILTROS 

O uso de filtro para selecionar a informação de interesse pode ser ativado da seguinte forma: 

a. Janela de filtros  -  a abertura da caixa de filtro é feita com um clique na dimensão  

selecionada na linha ou coluna. 

Exemplo: Ano 

 

 
 

b. Seleção de filtro  -  marque as opções  disponíveis  (Ano, país de residência, Unidade da 

Federação) de seu interesse para consulta, na linha ou coluna, e depois clique no botão da 

seta de transferência   ou dê um duplo clique nos itens escolhidos para transferência 

automática para a caixa à direita. Exemplo: Filtro de Ano 



c. Alteração de filtro - Para alterar a seleção repita o mesmo procedimento, dê um duplo 

clique  ou marque as opções e clique na seta de volta arrastando opção ou atributo  

selecionado e refaça seu filtro de interesse. Exemplo: Filtro de Ano 

 

 

 

Transferência  de filtros realizada 

 

 

Clique em OK para prosseguir. 

 



 

 

 

 

d. Opção  2  -  Selecione e arraste uma dimensão para caixa  de filtros, que não seja 

nenhuma das dimensões  escolhidas para linha ou coluna. Isto é, nesse caso o filtro não 

poderá ter sido escolhido e estar em outra área ( linha ou coluna).  

Exemplo : Arraste a dimensão Mês para Filtros 

 

Observe: Nenhuma informação foi adicionada à tabela com a inserção da dimensão Mês em 

Filtros. 



e.  Para realizar o filtro dos meses de interesse,  clique na dimensão Mês e irá aparecer a 

janela de filtro, que permitirá filtrar, por exemplo,  as informações do primeiro trimestre do 

ano. 

 

Clique em OK para prosseguir. 

 

ATENÇÂO:  Os valores da tabela foram alterados (informação do primeiro trimestre de cada 

ano), porém não há nenhuma identificação que sinalize  filtro realizado.  

f. Sinalização do filtro  - para identificar o filtro  realizado retorne à janela de filtros e clique  na 

dimensão Mês e insira a identificação desejada no campo  Parameter Name localizado no 

canto inferior esquerdo. Após a identificação ( Primeiro Trimestre) , clique em OK. 

 

 



  

 

  

O parâmetro de filtro escolhido passará a identificar o resultado da consulta  Primeiro 

Trimestre - Janeiro, Fevereiro, Março 

  

 

  



  

g. Acrescentar um totalizador 

a. O sistema contém uma opção para realizar o somatório de uma coluna. Para implementar 

essa funcionalidade e gerar os resultados mostrados abaixo  foi utilizado como parâmetro de  

pesquisa, a dimensão 1 - Ano e o nível (Ano), que  gerou a quantidade de chegadas de turistas 

agrupados por ano. 

 

Os passos para se obter o somatório da quantidade de chegadas de turista dos anos de 1989 a 

2015 são os seguintes passos: 

a. Clique no botão com o símbolo   na caixa com a dimensão selecionada como no 

exemplo  . 

 

 



 

b. Clique no botão especificado anteriormente, serão abertas várias opções conforme figura 

acima. Nesse caso, utilize a opção de (soma).   

 



c. Assim, clicando na opção Total geral e logo após em soma, será obtido o resultado da 

totalização     

 

 

 

 

d. Retirar um totalizador 

Para retirar um totalizador que gera o somatório da quantidade de chegadas de turista dos anos 

de 1989 a 2015, será necessário entrar novamente e clicar no botão com o símbolo   na 

caixa com a dimensão selecionada e clicar na opção Total Geral e Nenhum. 

Atenção:  Caso essa troca não seja feita o botão Total geral permanecerá como padrão. 

 



 

 

6. CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS 

a. Após selecionar as dimensões de interesse e gerar suas consultas a ferramenta permite 

escolher dentre 10 tipos de gráficos o mais adequado ao seu objetivo. 

b. Clique em no botão, com a figura de gráfico, ao lado direito superior da tela e selecione seu 

gráfico de interesse.  

 



 

 

 

 

7. EXPORTAR DADOS  

a. Dados - A exportação de dados das consulta geradas pode ser feita clicando-se no 

botão exportar para os formatos Excel, SCV ou  PDF disponíveis na barra de 

funcionalidades. 

 

 

a. Imagem - a ferramenta disponibiliza também formas adicionais para exportação de 

dados nos formatos PNG, JPEG e PDF, clicando-se nos botões exportar. 

 



        
 

 

 


