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Dicas de ferramentas para 
converter PDF → planilha

● http://www.cometdocs.com/ 

http://www.cometdocs.com/


  

Dicas de ferramentas para 
converter PDF → planilha

● http://tabula.nerdpower.org/ 

http://tabula.nerdpower.org/


  

Linhas de Tendência e Referência

● Uma linha de tendência ajuda a 
interpretar os dados apresentando uma reta ou 
uma curva que busca se ajustar aos seus 
dados e apontar que padrão eles anunciam;

● Uma linha de referência permite uma 
fácil comparação visual com parâmetros 
analíticos, tais como um valor de média, uma 
meta, um objetivo, um valor mínimo ou máximo 
para um ponto crítico, entre outros.



  

Linhas de Tendência
Clique com botão direito do mouse no espaço em branco no gráfico e...



  

Linhas de Tendência



  

Linhas de Tendência
Se você clicar em cima da linha de tendência com o mouse, verá mais informações sobre ela.



  

Linhas de Tendência
Se você clicar em cima da linha com o botão direito do mouse, terá mais opções de 
Parametrização.



  

Linhas de Tendência
Se você clicar em cima da linha com o botão direito do mouse, terá mais opções de 
Parametrização.



  

Linha de Referência
Clique no eixo que você quer acrescentar a linha de referência e verá uma opção para isso.



  

Linha de Referência
Vários tipos de linhas de referência são possíveis.



  

Linha de Referência
No exemplo abaixo, a linha mostra a média dos valores.



  

Cuidados

● Use linhas de tendência e de referência com 
moderação... :-)

● Elas trazem elementos de comparação e 
referência importantes, mas muitas linhas 
podem prejudicar a visualização e o 
entendimento das principais ideias que você 
deseja transmitir.



  

Ordenando dados no Tableau
Ordenar dados pelas opções do menu ou dos próprios eixos de sua visualização



  

Ordenando dados no Tableau
Outra forma de ordenar os dados é selecionando uma dimensão no gráfico e escolher Sort.



  

Ordenando dados no Tableau
Outra forma de ordenar os dados é selecionando uma dimensão no gráfico e escolher Sort.



  

Melhorando as visualizações com 
filtros, conjuntos, grupos e hierarquias

● O Tableau permite criarmos hierarquias e 
agrupamento dos dados
– Uma dimensão pode ter muitos membros 

dificultando a visualização do todo;

● Dimensões podem ser agrupadas dentro de um 
campo em particular;

● Grupos de dados podem ser criados, 
permitindo identificarmos “pontos fora da 
tendência central” e outros aspectos que 
ajudem a entender os dados.



  

Hierarquias

● Uma hierarquia é criada no Tableau quando 
tomamos uma dimensão e a conectamos a 
outra, dizendo que essa se torna dependente 
da anterior:
– Por exemplo, nos dados utilizados nesta aula, 

faremos uma hierarquia, onde o segundo se 
tornará um subgrupo do primeiro, entre:

● O órgão superior do governo federal que realiza um 
convênio 

● O órgão convenente no governo do estado que recebe o 
convênio. 



  

Hierarquias



  

Filtros

● Criamos filtros no Tableau arrastando uma 
dimensão para a janela “Filters” da área de 
trabalho;

● Também podemos criar filtros condicionais que 
operam de acordo com determinadas regras 
que podemos definir.

● No exemplo a seguir:
– Colocamos a dimensão “Situação” como filtro e 

escolhemos “inadimplente” para descobrir quais 
são os convênios do governo do estado de Goiás 
inandimplentes com a União.



  

Filtros



  

Filtros



  

Filtros

● Há outras opções de filtros que ajudam a 
selecionar os dados de forma mais específica;

● Por exemplo:
– Suponha que queiramos pesquisar todos os 

convênios do Governo do Estado de Goiás com a 
União que tenham o objeto “Educação” 
mencionado na dimensão “Objeto do Convênio”;

– Podemos criar um filtro que seleciona apenas os 
convênios que tenham essa expressão nessa 
dimensão e analisar o objeto específico de 
interesse.



  

Filtros



  

Filtros



  

Filtros
Com a opção “Show quick filter” temos o filtro dinâmico para testar várias opções na tela
de trabalho e isso será publicado para os usuários finais também filtrarem os dados.



  

Agrupamento de dimensões

● Podemos agrupar categorias de uma dimensão 
e criar novas maneiras de organizar os dados;

● O Tableau permite várias maneiras de 
organizar a informação por meio de 
agrupamentos;

● Vejamos um exemplo:
– Em nossa base de dados, a Fundação de Amparo 

a Pesquisa do Estado de Goiás aparece com 
nomes diferentes em diferentes convênios;

– Podemos agrupar em torno de um objeto só e ter 
uma visão mais realista dos recursos envolvidos



  

Agrupamento de dimensões



  

Agrupamento de dimensões



  

Agrupamento de dimensões

● Podemos também criar grupos marcando 
pontos específicos em um gráfico para dar 
visibilidade a algum comportamento que 
desejamos investigar com mais cuidado;

● Por exemplo:
– Em nossa base de dados, desejamos visualizar 

quais foram os convênios em que houve maior 
contrapartida do Governo do Estado de Goiás, ou 
seja, onde ele também investiu mais;

– Para isso, faremos um gráfico de dispersão entre 
“valor do convênio” e “valor da contrapartida”.



  

Agrupamento de dimensões



  

Agrupamento de dimensões



  

Agrupamento de dimensões



  

Agrupamento de dimensões



  

Agrupamento de dimensões



  

Agrupamento de dimensões
Uma outra forma de agrupar é clicar direto em uma dimensão e selecionar seus valores.



  

Conjuntos

● Conjuntos são tipos especiais de filtros que 
permitem compartilhar alguns achados na 
análise exploratória dos dados com outros tipos 
de visualizações e outras combinações dos 
dados;

● Eles podem ser construídos selecionando 
diretamente os dados em uma visualização e 
depois vendo como se comportam em outras 
visualizações, 
– fazendo distinção de forma simples entre que 

dados pertencem ou não ao conjunto



  

Conjuntos
Selecionar o conjunto de dados com o mouse



  

Conjuntos
Selecionar o conjunto de dados com o mouse



  

Conjuntos
Selecionar o conjunto de dados com o mouse



  

Conjuntos
Um novo conjunto é criado e clicando duas vezes nele, os dados podem ser marcados entre In e Out



  

Conjuntos
Usando o conjunto em uma outra visualização, temos:
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