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Temas de hoje

O contexto do Tableau
• Sobre a plataforma de análise do Tableau
• Uma breve demonstração de análise de vendas

Como a nossa equipe de vendas usa o Tableau
• Valor da análise para sales ops, líderes de vendas e vendedores 
• Nossos painéis mais conhecidos

Recursos para ajudar você a começar
• Como gerar um grande impacto com rapidez
• Saiba mais e acesse recursos de análise avançada



O contexto do 
Tableau



Ajudamos              a ver e a entender os dadosas pessoas



Clientes da Tableau
Comunicação, mídia e tecnologia Serviços financeiros Serviços

Setor público Varejo e bens de consumo Saúde e ciências biológicas

Setor industrial Energia e recursos Viagens e transporte



Usuários 
criativos

Ambiente 
habilitado pela TI

Equipes 
colaborativas

Empresa 
capacitada

Capacitação, 
adoção e valor 
contínuo

Analista
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Colaboração

Análise

Descoberta de conteúdo
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Implantação

Computador Navegador Dispositivos móveis Análises incorporadas

LOCAL NUVEM WINDOWS LINUX MACHOSPEDADO MULTILOCATÁRIO



Tableau para análise 
no setor de vendas



Análises de contas estratégicas

https://public.tableau.com/profile/tableau.for.sales.analytics#!/vizhome/ExecutiveSalesforce_10_01_5/LargeDeals



Set Actions

https://www.tableau.com/about/blog/2018/11/8-ways-bring-powerful-new-comparisons-viz-audiences-set-actions-97207

Ações existentes estão vinculadas 
a um comportamento, enquanto 
as ações “de set” podem 
expressar comportamentos 
ilimitados



Set Actions -> Proportional Brushing



O Tableau no departamento 
financeiro da Tableau



Como a nossa organização de vendas usa o Tableau 



Como o nosso sales ops usa o Tableau

Fornecer 
recursos 

de 
autoatendimento

Melhorar o 
desempenho 
da equipe de 

vendas

Oferecer 
análise 

avançada



Análises de contas estratégicas

https://public.tableau.com/profile/tableau.for.sales.analytics#!/vizhome/AccountManagement-360DegreeCustomerView/StrategicEnterpriseAccountProfile

https://www.youtube.com/watch?v=pcws4J9D_Hg



Atingimento da Cota

.

https://public.tableau.com/profile/tableau.for.sales.analytics#!/vizhome/QuotaDashboard_1/QuotaDashboard



Vendas ao longo do tempo

https://public.tableau.com/profile/tableau.for.sales.analytics#!/vizhome/SalesOnboardingAndRampTimeDashboard/SalesRampTimetoBookingsAfterHire



Como nossos líderes de vendas usam o Tableau

Entendimento 
avançado dos 

negócios

Apoio ao 
sucesso do 
vendedor



Delimitação dos territórios ideais

https://public.tableau.com/profile/tableau.for.sales.analytics#!/vizhome/SalesOnboardingAndRampTimeDashboard/SalesRampTimetoBookingsAfterHire



Previsão de vendas

https://public.tableau.com/pt-br/profile/tableau.for.sales.analytics#!/vizhome/SalesForecastDashboard_2/QuarterlyForecastDashboard



Definição das metas de vendas

https://public.tableau.com/pt-br/profile/tableau.for.sales.analytics#!/vizhome/SalesGrowthDashboard/GrowthRates



Gerenciamento do pipeline de vendas

https://public.tableau.com/pt-br/profile/tableau.for.sales.analytics#!/vizhome/SalesPipelineDashbaord/PipelineDash



Como nossos vendedores usam o Tableau

Acompanhar 
atividades e 
resultados

Obter dados 
de vendas 
acionáveis

Melhorar a 
eficiência 

do fluxo de 
trabalho 



Acompanhamento 
de atividades de 
contas e clientes 
em potencial

https://public.tableau.com/pt-
br/profile/tableau.for.sales.analytic
s#!/vizhome/SalesLeadAndAccount
ActivityTracker/LeadAccountActivit
yTracking



Lista de 
chamada 
para 
vendedores

https://public.tableau.com/pt-
br/profile/tableau.for.sales.an
alytics#!/vizhome/Banking-
CustomerInsights_2/SalesCall-
DownDashboard



Scorecard e 
rastreador de 
atividades para 
vendedores

https://public.tableau.com/p
t-
br/profile/tableau.for.sales.a
nalytics#!/vizhome/Banking-
CustomerInsights_2/SalesCal
l-DownDashboard



Cockpit
de vendas

https://public.tableau.com/pt-
br/profile/tableau.for.sales.an
alytics#!/vizhome/Banking-
CustomerInsights_1/InsightsD
ashboard



Análise 
incorporada no 
Salesforce.com

https://www.tableau.com/pt-
br/sfdc-canvas-adapter



Como começar 



Dashboard Starters para Salesforce

Link de avaliação gratuita

Acompanhamento 
de contas Resultados trimestrais Principais contas

Clientes em potencial 
de marketing

Acompanhamento 
de oportunidades

Visão geral das 
oportunidades



• Whitepaper: Acelere seu sucesso com o Tableau

• Links para os painéis de análise de vendas nesta 
apresentação

• Avaliação gratuita do Tableau Desktop

• Treinamento on-line gratuito

• Junte-se a uma comunidade do Tableau na sua 
região

Recursos de análise de vendas



• Compromisso e intervenção ativa da 

liderança

• Foco nas demandas do cliente

• Iteração rápida

• Adoção orientada pela liderança

Componentes essenciais do sucesso

Sales ops

Vendas

Líder(es) de vendas



Perguntas e respostas




