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Tableau Public

● http://www.tableausoftware.com/pt-br/products/public

● O Tableau Public é ideal para quem deseja contar histórias 
interativas com dados na Web. 

– Ele é fornecido como um serviço para você poder começar 
a usá-lo imediatamente. 

– Você poderá se conectar a dados, criar visualizações 
interativas de dados e publicá-las diretamente em seu site. 
Use uma narrativa para mostrar aos seus leitores as 
informações que você descobriu nos dados. 

– Permita que eles interajam com os dados e façam novas 
descobertas. Tudo isso sem escrever uma única linha de 
código.

http://www.tableausoftware.com/pt-br/products/public
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Tableau Public

https://www.youtube.com/watch?v=Z5kQR71yJpE

https://www.youtube.com/watch?v=Z5kQR71yJpE
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Tableau Public

http://www.transparencia.go.gov.br/pagina.php?id=11

http://www.transparencia.go.gov.br/pagina.php?id=11
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Tableau Public

Dimensão

Medidas

Botão Show Me



  

 
Tableau Public

Arrastar dimensões e medidas para gerar gráficos

Possibilidades de gráficos



  

 
Tipos de gráficos

Text Tables
Tabelas como planilhas de dados.
São muito úteis para procurar valores específicos.



  

 
Tipos de gráficos

Mapas
Mapas simbólicos e mapas preenchidos por áeras.



  

 
Tipos de gráficos

Heat Maps, Highlight Tables, Treemaps
Comparar dados granulares combinando dimensões e medidas.



  

 
Tipos de gráficos

Gráfico de barras, pilha e barras laterias
Permitem a comparação de valores através de dimensões.



  

 
Tipos de gráficos

Gráfico linha
Permitem a análise de séries temporais e tendências.



  

 
Tipos de gráficos

Gráfico de área e pizza
Devem ser usados com cuidado, pois tendem a confundir interpretações de comparação
de valores.



  

 
Tipos de gráficos

Gráfico de dispersão, círculos e círculos laterais
São muito bons para identificar “outliers” - pontos fora das tendências centrais.



  

 
Tipos de gráficos

Gráfico Bala, Histograma e Gantt
Gráfico bala possui boas linhas de referência para cada célula e facilitam na 
comparação de fenômenos com períodos anteriores. Histograma transforma
valores normalmente contínuos em intervalares para análise de distribuição. 
Gantt é bom para cronogramas e dadas.



  

Experimento com os dados

● Vamos experimentar algumas combinações 
possíveis e gerar algumas visualizações sobre 
os dados de convênios do Governo do Estado 
de Goiás.



  

Órgãos dos Governo Federal



  

Órgãos dos Governo Federal no 
tempo



  

Órgãos dos Governo Federal no 
tempo



  

Status dos convênios



  

Publicação na web

● O Tableau permite publicar seu trabalho na web 
e deixá-lo acessível dinamicamente, ou seja, as 
pessoas podem mexer na sua visualização, 
filtrar, comparar e analisar melhor os dados de 
seu interesse;

● É preciso criar uma conta na plataforma para 
que ela disponibilize as visualizações online:
– Você pode acessar pelo link

– Você incorporar em blogs e outras páginas web

● Vejamos como fica na nossa experiência...



  

Publicação na web



  

Publicação na web



  

E muitas outras possibilidades...
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