
Story Points 
Bem-vindo a este vídeo sobre o recurso Story Points.     

Você pode baixar a pasta de trabalho de exercícios para acompanhar os procedimentos usando sua 
própria cópia do Tableau. 

O que são pontos da história 
O recurso Story Points permite criar histórias envolventes e interativas orientadas por dados.  

As histórias consistem em exibições ou painéis específicos em uma apresentação sequencial. Por exemplo, 
mostrar ao público o passo a passo de uma descoberta que você fez enquanto analisava os dados.  

Vamos ver o que isso significa. Esta pasta de trabalho já tem várias visualizações e um painel criado.  

O recurso Story Points nos permite apresentá-los para transmitir as informações que desejamos 
compartilhar.  

Criar uma nova história 
Para criar uma nova história, clique na guia História na parte inferior.  

Podemos modificar o tamanho desta história para ajustá-la da melhor maneira possível às nossas dimensões.  

Como quando criamos um painel, os conteúdos que desenvolvemos antes estão organizadas aqui à 
esquerda. Vamos clicar na primeira planilha e arrastá-la para o canvas. 

Podemos adicionar uma legenda a este ponto clicando na caixa do navegador. Adicionarei legendas ao longo 
do processo para não perder os pontos.de vista. Se preferir, pause o vídeo para digitar as legendas também. 

• Se a legenda não couber, podemos sempre ajustar o tamanho do navegador 

Atualizar um ponto 
Esta visualização continua totalmente interativa, como podemos ver se clicarmos nos elementos do filtro.  

Você notou que, ao mudarmos o estado da visualização, a palavra “Atualizar” apareceu sobre a caixa do 
navegador? 

Um dos principais benefícios do recurso Story Points é a capacidade de preservar um estado específico 
de uma determinada visualização – como um filtro ou destaque.  

Clicar em “Atualizar” preserva nossa modificação para este ponto, basicamente capturando um 
instantâneo do resultado da seleção de filtro que fizemos.  Também é possível reverter a alteração 
clicando no ícone de desfazer.  

Quando é feita uma alteração no ponto, também surge a opção de Salvar um novo ponto. É a mesma 
visualização subjacente, mas com a seleção de filtro salva como padrão. 

Criar pontos adicionais 
Vamos expandir nossa história.  

Para manter o controle de quais planilhas foram usadas, a marca de verificação azul indica que o item já 
foi adicionado à história. 

Existem muitas maneiras de incluir pontos adicionais a uma história. Vamos conhecer algumas opções: 
• Primeiro, arrastando um dos conteúdos para a caixa “Adicionar um novo ponto”. Esta caixa só 

aparece quando clicamos e seguramos um determinado conteúdo. 
o Vamos destacar Pedidos urgentes e atualizar 

• Também podemos adicionar conteúdo usando o botão “Novo ponto em branco” ao lado do 
navegador. 

• Quando você clica duas vezes no conteúdo, ele é adicionado à história. 
o Desta vez, vamos destacar Média e clicar em atualizar 



• Observe que, se incluirmos algo por engano, basta arrastar outra planilha para substituí-lo. 
Posicionar o ponteiro do mouse sobre a caixa do navegador também exibe o botão Excluir. 

• Para colocar uma planilha em uma posição específica, podemos arrastá-la para o navegador até 
uma seta azul aparecer, assim. 

o Vamos clicar no cabeçalho Classe padrão e atualizar 

Se quisermos exibir várias visualizações em um único ponto, é preciso adicioná-las como um painel.  

Ajustar visualizações em histórias 
O que acontece quando adicionamos um painel?  

Aqui, como alteramos o tamanho padrão da nossa história, o painel não ficou muito bom ao ser incluído. 
Para ajustar facilmente o tamanho, vá para o painel subjacente clicando no ícone “ir para planilha”  
e defina o tamanho para “Ajustar à história”.   

Ao voltar à história, ele estará perfeitamente ajustado. 

Da mesma maneira, se uma visualização não se ajustar bem à história, podemos voltar para a planilha 
clicando no ícone e alterando o ajuste. A opção Exibição inteira costuma funcionar muito bem. Na história, 
vemos que a visualização agora preenche o espaço.  

Atualizar a planilha subjacente 
Note que a maioria das alterações nas planilhas originais é refletida nos pontos da história – e a maior 
parte das alterações na forma como a visualização é exibida precisa ser feita diretamente na planilha 
subjacente.  

Aqui, podemos ocultar a legenda de cores e manter apenas parte dos dados.  

De volta à história, vemos que a legenda de cores foi removida e somente a seleção de dados é exibida.  

Reposicionar conteúdo 
Se for preciso reposicionar o conteúdo, basta arrastar e soltar no navegador para alterar a ordem.  

Clique em uma caixa e mantenha o botão pressionado. Em seguida, mova-a para o local desejado. A seta 
azul indica onde o ponto será colocado quando você soltar o botão do mouse.  

Anotar com descrições 
Agora que temos nossos pontos básicos, e se quisermos que o público saiba que pode interagir com este 
primeiro mapa? 

Para acrescentar anotações à história, basta adicionar uma descrição arrastando-a até ela. Esta é uma 
caixa de texto totalmente editável.   

A cor de fundo padrão é amarelo, mas você pode alterá-la indo ao menu História e selecionando 
Formatar. Aqui, podemos controlar vários aspectos da formatação da história.  

• sombreamento padrão 
• propriedades do título 
• Podemos alterar várias propriedades da caixa do navegador, como cor e fonte 
• Também podemos controlar as descrições 

Navegação e título 
Como toque final, quando você marca/desmarca esta caixa, os botões “voltar” e “avançar” no navegador 
são ativados/desativados Também podemos ativar ou desativar o título da história, que pode ser editado 
como um item com formatação. 

Conclusão 
Obrigado por assistir ao vídeo de treinamento sobre o recurso Story Points. Sugerimos que você continue 
assistindo aos vídeos de treinamento gratuitos para aprender mais sobre como usar o Tableau. 

 


	O que são pontos da história
	Criar uma nova história
	Atualizar um ponto
	Criar pontos adicionais
	Ajustar visualizações em histórias
	Atualizar a planilha subjacente
	Reposicionar conteúdo
	Anotar com descrições
	Navegação e título
	Conclusão

