
Melhores Práticas Visuais

André Piotto



Ajudamos as a ver e a entender os dadospessoas



Produtos da plataforma

Plataforma integrada completa para todo o seu fluxo de trabalho

Tableau Desktop

Criação de análises avançadas 
que agregam valor aos negócios

Uso avulso ou publicação de 
pastas de trabalho e fontes de 
dados no Tableau Server

Tableau Prep

Preparação de dados visual, 
direta e inteligente

Integração aprofundada com o 
fluxo de trabalho analítico

Tableau Server/
Tableau Online

Processo governado e seguro de 
compartilhamento e colaboração 
na empresa

Criação, interação e visualização 
de conteúdo na Web e em 
dispositivos móveis



As principais tendências 

de business intelligence
para 2019

O ritmo e a evolução das soluções de business intelligence indicam que o que está 

funcionando hoje pode precisar ser melhorado amanhã. Ao planejar o futuro, os 

líderes avaliam as tendências e as tecnologias emergentes que moldarão o setor de 

business intelligence e criarão novas oportunidades. Com base nas entrevistas que 

fizemos com especialistas na área, estas são as previsões coletivas que representam 

as dez principais tendências em 2019 e além.



Contar histórias com 
dados é a nova 
linguagem das 
corporações

Descobrir e compartilhar informações extraídas 
dos dados passou a ser uma tarefa coletiva.

Hoje é fundamental que os analistas consigam expor 

as etapas que levaram às informações sobre os dados 

de forma acionável e fácil de entender, o que é 

conhecido como “contar histórias com dados”. À 

medida que as empresas criam uma cultura de 

análise, contar histórias com dados tem ganhado 

novos significados. Em vez de apresentar uma 

conclusão única, os métodos de contar histórias com 

dados de hoje enfatizam a criação de diálogo e 

colaboração. Isso estimula a diversidade das 

perspectivas antes de uma decisão comercial. À 

medida que mais cargos passarem a contar histórias 

com os dados, o potencial de impacto nos negócios 

aumentará, pois os dados serão usados para 

interagir, informar e testar ideias em toda a empresa.



Enquadramento -> Ideia & Mensagem

http://graphics-info.blogspot.hk/2012/09/malofiej-20-look-at-our-participation.html
http://graphics-info.blogspot.hk/2012/09/malofiej-20-look-at-our-participation.html


Source: https://www.artplusdata.com/portfolio/PhysicianEngagement

Tipos de Designs

Design RUIM Design BOM

https://www.artplusdata.com/portfolio/PhysicianEngagement


Experimento

Textual Display Visual 
Display

Pergunta:  São 10:57am 
na Terça-feira. 

Posso estacionar?





A fascinante ciência da
visualização de dados





O pensamento consciente, é controlado
principalmente pelo córtex cerebral na
parte frontal do cérebro.

Cortex Frontal Cortex Visual

A sua visão, controlada pelo córtex visual
localizado na parte de trás do cérebro, é muito
rápido e eficaz.

90% visual -> Processando 60.000 

vezes mais rápidas do que texto.



Ciência Visual



Como analizamos os dados 
de rastreamento ocular?



Estudos Científicos

Mapas de Calor Mapas de Opacidade



Rastreamento Ocular





Área visual 
primária

Eixo de orientação

Área de fluxo 
intenso

Área terminal

Área de fluxo
fraco







Recursos

https://www.nngroup.c

om/articles/f-shaped-

pattern-reading-web-

content/

1 – Estudos Científicos: Rastreamento Ocular

Diagrama de 
Gutemberg

https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/


Estudios Científicos











Color Longitud









Maior valor? Tendências?



Maior valor? Tendências?



Color Vision Deficiency (CVD)

CVD Impacts approximately 1:12 men and 1:200 women



Color perception is relative, not absolute

Color Perception



Provide a consistent background

Color Perception



Qual Círculo é mais escuro?

A B



Atributos Pre-atenção



Respuesta aquí: tabsoft.co/valueRespuesta aquí: tabsoft.co/value ¿Dónde? “Estocolmo 17 de 
noviembre”







?





Dicas para a criação 
de dashboards





A cor se ordena do menor 

para o maior

Cores contrastantes para 

comparação individual

Duas cores sequenciais com

um ponto medio neutro

Color usada para ressaltar

algo

Color usada para chamar a 

atenção do usuario



Vendas por estado



Lucro por estado



Fuente: The Big Book of Dashboards (Figure 1.20)

Quantidade por categoría e subcategoría



Vendas por estado, 2014-2017



Source: The Big Book of Dashboards (Figure 1.22)

ATUAL VS. ESPERADO TENDENCIA DE 14 DIAS ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

3 dias

19 dias

2 dias

7 dias

13 dias



Atenção Visual

Pontos importantes:

1. Tamanho dos números

2. Localização das Infos

3. Orientação por 
contrastes

Recursos

https://www.tableau.c

om/pt-

br/about/blog/2017/6/

eye-tracking-study-5-

key-learnings-data-

designers-everywhere-

72395

https://www.tableau.com/pt-br/about/blog/2017/6/eye-tracking-study-5-key-learnings-data-designers-everywhere-72395


1 – Números Grandes : Na Parte superior ou inferior?



1 – Números Grandes: Tempo para primeira fixação (Parte Inferior ou superior) 

1.9

6.1



1 – Números Grandes: Duração da Fixação (Parte Inferior ou superior) 

1.5

0.6



1 – Números Grandes : Esquerda ou direita?



1 – Números Grandes: Tempo para Fixação

2.7

4.0



1 – Números Grandes: Duração da Fixação

0.7

0.8



1 – Números Grandes: Uso de alto o baixo o contraste?



1 – Números Grandes: Tempo para Fixação (alto ou baixo contraste?) 

1.1

1.0



1 – Números Grandes: Duração da Fixação(alto ou baixo contraste?) 

0.85

0.9



1 – Números Grandes: Fonte Media ou Grande?



1 – Números Grandes: Tempo para Fixação (Fonte media ou grande?) 

3.7

2.7



1 – Números Grandes: Duração da Fixação (Fonte média ou grande?) 

0.4

0.8







Dashboard: Definição

Um dashboard é uma exibição visual das informações mais importantes 
necessárias para alcançar um ou mais objetivos; consolidado e 
organizado em uma única tela para que a informação possa ser 
monitorada facilmente.

Recursos

https://www.tableau.c

om/pt-

br/learn/whitepapers/6

-best-practices-for-

effective-dashboards

https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/6-best-practices-for-effective-dashboards


Dashboard: Tipos Principais

Strategico
• Fornece a visão geral rápida que os 

tomadores de decisão precisam para 
monitorar a saúde e as oportunidades do 
negócio

• Concentra-se em medidas de alto nível de 
desempenho para iluminar o caminho para o 
futuro (ex: boas e más avaliações de 
desempenho)



Dashboard: Tipos Principais

Operacional

• Usado principalmente para 
monitorar operações

• Dinâmico e de natureza 
imediata (ex: informações de 
vendas diárias)



Dashboard: Tipos Principais

Analítico

• Requer contexto adicional (comparações, 
histórico, avaliações)

• Altamente interativo





O Visceral



O Reflexivo

https://public.tableau.com/pt-br/s/gallery/homelessness-uk?gallery=votd

https://public.tableau.com/pt-br/s/gallery/homelessness-uk?gallery=votd


Recursos

https://www.tableau.c

om/learn/whitepapers/

designing-efficient-

workbooks

Dashboard: Performance

Maiores informações:

• Detalhamento sobre desenho;

• Dicas de filtros e uso de cores;

• Detalhes sobre performance;

• Conceitos de uso de cálculos 
programáticos...

https://www.tableau.com/learn/whitepapers/designing-efficient-workbooks
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