A interface do Tableau
Bem-vindo a este vídeo sobre a interface do Tableau.

Você pode baixar a pasta de trabalho de exercícios para acompanhar os procedimentos usando sua própria cópia do
Tableau.
Estamos em uma planilha. As planilhas são onde criamos as visualizações. Vamos conhecer algumas das diversas áreas
da tela.

Menus e barra de ferramentas
Na parte de cima, temos os menus. O layout pode ser um pouco diferente em computadores Mac. Os menus contêm
muitas opções úteis. Recomendo clicar neles para você ver as opções que oferecem.
Abaixo, está a barra de ferramentas, que inclui botões como Salvar e Desfazer. O Tableau não possui o recurso de salvar
automaticamente, então não se esqueça de salvar o trabalho com regularidade. Muitos desses botões são contextuais e
mudam de acordo com o que está acontecendo na planilha. Por exemplo, o botão Limpar planilha está indisponível aqui
porque a planilha está vazia. Se tivermos uma planilha com dados, o botão Limpar planilha não estará mais esmaecido.
Se clicarmos no menu suspenso, vemos que há opções para limpar aspectos específicos.
O botão com o logotipo do Tableau nos leva de volta à página inicial, onde podemos acessar as fontes de dados salvas,
as pastas de trabalho recentemente abertas ou fixadas etc.

Painel Dados
À esquerda da tela está o painel Dados. Se a guia Dados estiver selecionada, na parte de cima estarão todas as fontes de
dados abertas, e os campos da fonte de dados selecionada estarão listados abaixo, divididos em dimensões e medidas.
O painel Dados também mostra todos os conjuntos ou parâmetros que temos.
•
•
•

Se abrirmos Camadas do mapa ou o painel Formatar, eles ocuparão temporariamente o painel Dados. Para
voltar ao painel Dados subjacente, basta fechar o que estiver aberto sobre ele.
O painel Dados também pode ser minimizado e maximizado novamente.
Aqui, na parte de baixo, está a barra de status. Ela mostra o número de marcas da exibição e outras informações
de resumo.

Painel Análise
Clicando na guia Análise, podemos arrastar e soltar elementos de análise diretamente na exibição. Se não forem
relevantes para o tipo de exibição, alguns elementos podem estar esmaecidos, como Totais em uma linha de tempo.
Se selecionarmos algo como uma linha de tendência, podemos adicioná-la a qualquer uma destas áreas para controlar
os aspectos de suas propriedades, como tipo de modelo e a qual medida ela deve se aplicar.

Guias de planilha
A guia para criar uma nova planilha está aqui, na parte inferior da tela. Podemos criar planilhas, painéis e histórias
clicando nessas guias. Podemos renomear as planilhas, duplicá-las, copiar sua formatação etc. Se a pasta de trabalho
tiver muitas planilhas, podemos usar os controles no canto inferior direito para facilitar a navegação.

Divisórias e cartões
Por fim, e talvez o mais importante, temos as divisórias. Podemos criar uma exibição arrastando e soltando os campos
do painel Dados diretamente para o canvas ou para as divisórias.
As divisórias às vezes são chamadas de cartões.
•
•
•
•

Temos aqui as divisórias Colunas e Linhas,
A divisória Páginas,
A divisória Filtros
E o cartão Marcas

Você também pode digitar o nome do campo que deseja usar diretamente na divisória Colunas ou Linhas.

Cartão Marcas
O cartão Marcas é composto de várias outras divisórias, e é possível adicionar campos em cada uma delas. Você pode
clicar nos campos para editar suas características.
•
•

Mudar o tipo de marca pode alterar as divisórias no cartão Marcas. Por exemplo, selecionar Forma exibe a
divisória Forma.
Dependendo da composição da exibição, pode haver vários cartões Marcas, um para cada medida.

Legendas
As legendas, como cor, tamanho e forma serão automaticamente criadas quando um campo for arrastado para a
divisória Cor, Tamanho ou Forma. No entanto, as legendas podem ser removidas. Para tanto, basta clicar no menu e
selecionar a opção Ocultar cartão. Para reexibir uma legenda, clique com o botão direito em qualquer lugar da tela,
selecione Legenda e escolha a desejada.

Layout de painéis e histórias
Se você estiver visualizando um painel ou uma história, em vez de uma planilha simples, o layout será um pouco
diferente. Em vez do painel Dados à esquerda, temos a guia Painel.
•
•
•
•

A área principal exibe uma lista de todas as planilhas disponíveis.
Podemos ver também os objetos de painel, como imagens, caixas de texto
Também há opções de dimensionamento
E a visualização do dispositivo ajuda a criar painéis adaptados para dispositivos móveis

Conclusão
Obrigado por assistir a este vídeo sobre a interface do Tableau. Sugerimos que você continue assistindo aos vídeos de
treinamento gratuitos para aprender mais sobre como usar o Tableau Desktop.

