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Introdução

● No mundo da análise de dados, em geral 
temos:
– Dados!!!

– Perguntas aos dados

● Qual tipo de visualização ou gráfico seria o 
mais adequado para as perguntas que 
queremos respostas?

● O que veremos na aula de hoje será um 
conjunto de tipos de gráficos e seus usos mais 
indicados!!!



  

Barras

● É um dos tipos de visualização dos mais 
comuns para visualizar dados;

● É rápido para comparar informações, revelando 
altos e baixos de relance;

● Quando usar:
– Quando queremos comparar dados que estão em 

diferentes categorias;

– Exemplos: volume de venda de camisetas de 
diferentes tamanhos, origem do tráfego web de um 
site, percentual de orçamento por departamento...



  

Barras



  

Linhas

● Gráficos de linhas conectam pontos numéricos 
de dados individuais;

● Quando usar:
– Para visualizar tendências nos dados ao longo do 

tempo;

– Exemplos: a mudança no preço de ações num 
período de 5 anos, número de visualizações de 
uma página web durante um mês, lucro de uma 
operação em um semestre.
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Pizza

● Gráficos de pizza são normalmente utilizados 
para mostrar proporções relativas – ou 
porcentagem – de informações;

● É o tipo de gráfico em geral mais mal utilizado. 
Tomar cuidado com seu uso.

● Quando usar:
– Para mostrar proporções;

– Exemplos: porcentagem do orçamento gasto em 
diferentes departamentos, categorias de respostas 
de uma pesquisa. 
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Mapas

● Sempre que tivermos algum tipo de 
georeferenciamento de dados (cep, cidade, 
estado, etc...) podemos visualizar os dados em 
um mapa;

● Quando usar:
– Para mostrar dados georeferenciados;

– Exemplos: exportação de produtos por país, 
acidentes de carro por código postal, vendas 
customizadas por território.



  

Mapas



  

Gráfico de dispersão

● Os Diagramas de dispersão são 
representações de duas ou mais variáveis que 
são organizadas em um gráfico, uma em 
função da outra.

● Este tipo de Diagrama é muito mais utilizado 
para correlacionar dados, como as influências 
de um fator em uma propriedade, dados 
obtidos em diferentes laboratórios ou de 
diversas maneiras (predição X medição, por 
exemplo).



  

Gráfico de dispersão

● Quando usar:
– Para investigar a relação entre diferentes variáveis 

de um estudo;

– Exemplos: homens vs mulheres em relação ao 
hábito de alimentação em diferentes idades, custo 
de envio de diferentes produtos pelo correio para 
diferentes regiões.



  

Gráfico de dispersão



  

Diagrama de Gantt

● É um diagrama que mostra o começo e o fim 
de elementos de datas para uma tarefa;

● Quando utilizar:
– Exibir o cronograma de um projeto. Exemplos: 

ilustras as datas das principais entregas, 
responsáveis e prazos;

– Mostrar outras coisas em uso ao longo do tempo. 
Exemplo: tempo de duração de uma máquina, 
disponibilidade de jogadores em um time.



  

Diagrama de Gantt



  

Gráfico de Bolhas

● É uma técnica que permite acentuar dados em 
um gráfico de dispersão ou mapas;

● Quando usar:
– Para mostrar concentração de dados ao longo dos 

dois eixos (X e Y);

– Exemplos: concentração de vendas por produtos e 
área geográfica, participação em aulas por 
departamento e hora do dia.



  

Gráfico de Bolhas



  

Gráfico de Bolhas



  

Histograma

● É um bom gráfico usado para visualizar como 
os dados estão distribuídos entre grupos 
específicos de conjunto informacional;

● Quando usar:
– Para compreender a distribuição dos dados;

– Exemplos: número de clientes por tamanho de 
empresa, desempenho de estudantes em uma 
avaliação, frequência por defeito de um produto.



  

Histograma



  

Gráfico Bala (Bullet Chart)

● Esse gráfico foi criado para situações onde 
temos um objetivo e desejamos checar o nível 
de progresso em relação a esse objetivo, 

● Quando usar:
– Avaliar o desempenho de uma métrica em relação 

a uma meta;

– Exemplos: gasto atual vs orçamento.



  

Gráfico Bala (Bullet Chart)



  

Mapas de Calor (heat map)

● É uma excelente forma de comparar dados de 
duas categorias utilizando cores;

● O efeito é rapidamente identificar onde a 
intersecção das categorias é forte ou fraca.

● Quando usar:
– Mostrar a relação entre 2 fatores;

– Exemplos: segmentação de análise por mercado 
alvo, adoção de produtos através de regiões.



  

Mapas de Calor (heat map)



  

Mapa de árvore (TreeMap)

● Quando olhamos para nossos dados e 
desejamos entender como as diferentes partes 
se relacionam com o todo o TreeMap é uma 
boa forma de trabalhar isso;

● Esse mapa usa uma série de retângulos 
circunscritos por outros retângulos que mostra 
a hierarquia dos dados como uma proporção 
do todo.
– Cada retângulo maior representa uma categoria 

que é então subdividida em retângulos menores 
para mostrar a proporção do todo.



  

Mapa de árvore (TreeMap)



  

Gráfico Radar

● Um gráfico de radar, também conhecido como 
gráfico de aranha ou gráfico de estrela devido à 
sua aparência, plota os valores de cada 
categoria ao longo de um eixo separado que 
inicia no centro do gráfico e termina no anel 
externo.

● Quando usar:
– Quando queremos comparar diferentes atributos de 

diferentes elementos de dados.



  

Gráfico Radar



  

Gráfico Radar



  

Ferramentas para gráficos

● A maioria dos gráficos apresentados nesta aula 
podem ser gerados a partir de uma planilha 
comum;

● Os gráficos de Mapas podem ser gerados em 
ferramentas como Google Maps;

● Os gráficos de HeatMap e TreeMap em 
ferramentas como ManyEyes e Tableau.



  

Exercício
● Entre no site de prestação de contas dos dados 

da copa do mundo:
– http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam 

– Escolha 1 conjunto de dados para cada tipo de 
gráfico abaixo:

● Pizza;
● Radar;
● Mapa;
● Dispersão.

– Explique para cada tipo de gráfico por quê você 
escolheu esse conjunto de dados. 

– Faça os gráficos numa planilha.

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/home.seam
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