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Quando um painel é criado corretamente, as pessoas se perguntam como foi possível  

viver sem ele. 

Por quê? Um painel bem feito é o ponto de partida para sua análise. De posse do mesmo 

conjunto poderoso de informações, sua empresa toma decisões com mais rapidez  

tendo como base uma única fonte confiável. 

Um painel eficaz fornece mensagens e métricas claras, suas cores auxiliam o entendimento 

dos dados, e todas as informações de que você precisa estão na ponta dos seus dedos. Então, 

como criar painéis que oferecem tudo isso e sejam ideais para o uso da sua organização? 

Você precisa de três coisas: planejamento cuidadoso, design informativo e uma visão 

crítica para definir o que manter e o que descartar.

https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
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Planejamento cuidadoso

1. Conheça seu público 

Os melhores painéis são aqueles criados para um público específico. Isso não acontece por 

acaso. Pergunte-se: para quem estou criando este painel? Ele será usado por um vendedor 

ocupado que tem apenas 15 segundos para ver seus indicadores de desempenho ou por uma 

equipe que dedicará horas para analisar painéis gerados trimestralmente?

Além de saber quem é o seu público, também é importante levar em consideração os dados  

e os conhecimentos de seus usuários sobre o assunto. Que tipo de dicas e rótulos você precisa 

ou não precisa adicionar?

Talvez você queira transmitir várias mensagens ou incentivar muitas perguntas. Mas lembre-se: 

você sempre pode criar mais painéis. A melhor abordagem é começar de forma simples.

Uma equipe do setor 

financeiro com a 

tarefa de analisar 

informações sobre 

a receita do turismo 

internacional poderia 

facilmente utilizar 

este painel.
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2. Leve em consideração  
o tamanho da tela

Se você criar um painel para ser exibido na 

tela de um computador, mas seus usuários 

estiverem visualizando o painel em celulares, 

provavelmente eles não ficarão muito 

satisfeitos com o resultado. Procure saber 

quais dispositivos seu público usa para 

visualizar painéis. 

Para definir o tamanho do seu painel,  

use a opção Tamanho no painel Dados.

Se seu público visualizar o painel em telas de 

vários tamanhos, você tem algumas opções. 

• Dimensionamento automático: você 

pode definir a opção Tamanho como 

Automático. Com essa configuração,  

o Tableau ajustará automaticamente as 

dimensões gerais do painel com base no 

tamanho da janela do navegador. Essa é 

uma boa abordagem se seu painel tiver 

poucas exibições, for bem simples e puder 

ser dimensionado com facilidade. 

• Dimensionamento preciso: você pode usar 

a opção Intervalo, que oferece dois “pontos 

de quebra” previsíveis para seu painel. 

Há também o recurso Design para dispositivos que ajuda você a ajustar o layout do seu 

painel para tamanhos específicos de telas de celulares e tablets. 

O recurso Design para dispositivos permite ver exatamente como os elementos do seu 

painel serão exibidos porque, diferentemente da opção Intervalo, você pode usar exibições 

e objetos em layouts diferentes. Consulte Criar layouts de painel para vários dispositivos na 

Ajuda on-line para obter mais informações.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#dashboards_dsd_create.html
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3. Planeje um carregamento rápido

O painel mais incrível do mundo não teria o menor impacto se demorasse muito para carregar. 

As pessoas são muito ocupadas, e longas esperas são frustrantes. 

Os filtros geralmente tornam o carregamento mais lento. Embora sejam eficazes para restringir 

a quantidade de dados da análise, eles também afetam o desempenho da consulta. Por exemplo, 

os filtros da opção Excluir causam mais lentidão do que os da opção Manter apenas.  

Isso acontece porque os filtros associados à opção Excluir carregam todos os dados de uma 

dimensão, em vez de apenas aqueles que você deseja manter. Consulte Filtre seus dados com 

cuidado na Ajuda on-line do Tableau Desktop para obter mais informações. Saber a ordem 

das operações do Tableau também pode ajudar você a reduzir os tempos de carregamento.

Dica de profissional: como autor de um painel, você tomará algumas das decisões mais 

importantes durante a etapa de preparação dos dados, antes mesmo de criar sua primeira 

exibição. Reserve um momento para se familiarizar com os dados que você está utilizando. 

Consulte Conheça seus dados no nível do banco de dados e Teste os dados e use extrações 

na Ajuda on-line do Tableau Desktop para obter dicas do que procurar e de como trabalhar 

de forma inteligente com seus dados. 

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#perf_filter.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#perf_filter.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#order_of_operations.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#order_of_operations.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#perf_data.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#perf_extracts.html
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Design informativo

4. Aproveite o lugar de maior destaque 

No mundo digital, a maioria das pessoas instintivamente começa a examinar conteúdos pelo 

canto superior esquerdo da tela. Este mapa de variações mostra um padrão típico de leitura: 

Para obter mais 

informações sobre 

isso, leia o nosso 

whitepaper sobre o 

padrão de leitura.

Assim que você definir o objetivo principal do seu painel, aproveite essa área de maior 

destaque e coloque a exibição mais importante no canto superior esquerdo do painel.
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5. Limite o número de exibições e cores 

Sabemos que a empolgação às vezes toma conta, e você quer incrementar seu painel adicionando 

todas as exibições relevantes. Mas se seu painel tiver exibições demais, a mensagem geral será 

prejudicada. O recomendado é adicionar duas ou três exibições. Se você acredita que o escopo 

precisa ser maior do que isso, crie mais painéis (ou use o recurso histórias)! 

Aqui temos o antes e o depois de um painel sobre rentabilidade por estado. Apenas o essencial 

foi mantido no painel aperfeiçoado à direita. 

Assim como seu painel pode ter exibições demais, ele também pode ter cores demais. 

Quando usadas corretamente, as cores auxiliam o processo de análise. Porém, se usadas  

em excesso, as cores geram uma poluição visual para o seu público, tornando o processo  

de análise mais lento ou até mesmo o impossibilitando.

Nesta exibição, a linha de tendência do uso de Internet mal pode ser vista à esquerda, 

porque não há contraste suficiente. A abordagem mais simples mostrada à direita realça  

a linha de tendência.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#stories.html
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6. Adicione interatividade para incentivar a exploração 

O poder dos painéis depende da 

habilidade que seu autor tem de organizar 

determinadas exibições lado a lado para 

facilitar a análise. Os filtros potencializam 

a análise e incentivam a interação  

do seu público. 

Por exemplo, você pode definir a exibição 

mais importante como um filtro das 

outras exibições do painel. Para fazer 

isso, selecione a opção Usar como filtro 

no menu de atalho da exibição. 

Você também pode exibir cartões de filtro para dados de diferentes tipos. Por exemplo,  

os filtros podem conter vários itens selecionáveis, botões de opção que permitem uma única 

seleção, listas suspensas, etc. Você pode incluir uma caixa de pesquisa e editar o título do 

filtro para fornecer instruções claras sobre como interagir com os dados. 

O destaque é outro recurso muito útil que você pode aproveitar. Quando o destaque está 

ativado, a seleção feita em uma exibição destaca os dados relacionados nas outras exibições. 

Para obter mais 

informações sobre 

destaques, consulte 

Ações de destaque 

na Ajuda on-line.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#actions_highlight.html
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7. Aplique a formatação do maior para o menor elemento 

Quando mudar a aparência do seu painel, siga o fluxo “do maior para o menor”. Isso agilizará 

seu trabalho e impedirá que você substitua acidentalmente as alterações que já fez. 

Do ponto de vista da formatação, a hierarquia de um painel é a seguinte: 

1. Tema

2. Pasta de trabalho

3. Planilha

4. Elementos da exibição

Comece verificando se está usando o tema certo (os melhores e mais recentes temas do Tableau 

são sempre chamados de Padrão). Escolha um tema em Formatar > Tema da pasta de trabalho. 

A próxima etapa é formatar a pasta de trabalho. Aqui, otimize as fontes e os títulos da 

pasta de trabalho inteira:

Por fim, passe para o nível da planilha e salve a formatação dos elementos individuais de uma 

exibição por último. 

Para obter dicas sobre como mudar a aparência do seu painel, inclusive sobre como usar suas 

próprias fontes e cores personalizadas, consulte Personalizar um painel na Ajuda on-line.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#formatting_rebrand.html
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Aperfeiçoando seu painel

8. Aproveite as dicas de ferramenta; a história dentro da sua história 

Depois que o design principal do seu painel estiver pronto, dê uma olhada nas suas dicas  

de ferramenta. Esse recurso oferece uma ótima oportunidade para você reforçar a história 

que pretende contar com seu painel. 

O Tableau preenche as dicas de ferramenta  

de uma exibição automaticamente, mas você 

pode personalizá-las com facilidade clicando  

em Planilha > Dica de ferramenta.

Por exemplo, esta é uma dica de ferramenta que 

apresenta as visualizações de página do site:

Da mesma forma que você coloca a exibição mais 

importante no canto superior esquerdo do seu 

painel, você também quer que o elemento mais 

importante da dica de ferramenta seja o primeiro 

a aparecer. 

Esta é a mesma dica de ferramenta aprimorada:

Dica de profissional: algumas pessoas usam 

dicas de ferramenta para contar uma história 

curta. Veja esta dica de ferramenta sobre 

plataformas de petróleo, por exemplo:

Se você optar por essa abordagem, cuide para que sua sintaxe esteja correta para todos os 

dados da exibição. Você não vai querer que os usuários vejam uma dica de ferramenta com  

o seguinte texto “Em 15/10/2002, a Itália tinha 1 plataformas de petróleo”.
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9. Elimine os excessos

Avalie seu painel do ponto de vista de alguém que nunca o viu. Cada elemento deve ter uma 

finalidade. Se um título, uma legenda ou o rótulo de um eixo não for necessário, remova! 

Verifique se não usou mais de duas paletas de cores no mesmo painel. Se os dados forem 

quantitativos, o ideal é usar apenas uma paleta para expressar um intervalo.

Antes Depois

Dica de profissional: se seu painel precisar de mais espaços em branco, use um layout 

flutuante. Caso decida fazer isso, atribua ao seu painel um tamanho fixo específico para 

que o elemento flutuante não saia do lugar. Se o tamanho do seu painel for variável 

(porque você usou a configuração de tamanho Automático, por exemplo), o elemento 

flutuante pode ficar onde você o colocou, ou não.

Layout lado a lado Layout flutuante

Consulte 

Redimensionar  

e reorganizar seu 

painel para obter 

mais dicas sobre 

dimensionamento.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
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10. Teste seu painel 

Como parte do teste final, verifique se os rótulos estão exibidos na horizontal para facilitar 

a leitura:

Revise todos os títulos no painel e pergunte a si mesmo: as referências e a capitalização 

estão consistentes? Por exemplo, em um painel sobre trabalho voluntário, se você chamar 

uma exibição de “Monitore as doações”, chame a outra de “Encontre sua doação”,  

não de “Localizador de doação”.

Por fim, quando seu painel estiver pronto, reproduza os passos de seus usuários. Como com 

qualquer outro projeto de sucesso, um bom teste é essencial. Assim que receber feedbacks 

sobre seu painel, você pode aprimorá-lo e atualizá-lo.
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Aperfeiçoando seu painel
Agora que já descrevemos as práticas recomendadas para criar painéis, veja abaixo alguns 

dos erros comuns que você deve evitar:

1. Tentar responder a várias perguntas com apenas um painel 

Não é difícil imaginar que você queira fornecer painéis extremamente minuciosos, que incluam 

todos os desafios comerciais em tempo real e ofereçam aos usuários muitas possibilidades de 

detalhamento. Você não está ajudando em nada seus usuários, exceto se mantiver o escopo do 

seu painel enxuto. Lembre-se de que você pode criar novos painéis com apenas um clique.

2. Utilizar métricas que ninguém entende 

As métricas que você usa e como as nomeia podem ser óbvias para você, mas será que 

elas serão facilmente entendidas por outras pessoas? Leve sempre em consideração os 

conhecimentos do seu público. Uma boa prática é mostrar o protótipo para um de seus 

usuários e identificar erros logo no início do processo de elaboração.

3. Entulhar o painel com gráficos e widgets desnecessários 

Não caia na tentação de criar seu painel com gráficos muito coloridos ou widgets para 

medições. Apesar de ser empolgante personalizar seu painel, elementos desnecessários 

acabam atrapalhando o objetivo do painel, que é informar seu público com rapidez. 

Mantenha seu painel simples.

4. Não visualizar seu painel como os usuários farão 

Reservar um tempo para visualizar seu painel como os usuários farão, seja em qual dispositivo 

for, pode ajudar a identificar o que você precisa corrigir. Testar sempre vale a pena.

5. Esquecer de pedir feedback do seu público 

Não é porque você entregou um painel que ele está pronto. Pergunte ao seu público se o painel 

está sendo útil ou não. Se as métricas e as perguntas que você apresentou no painel não forem 

relevantes ou se elas ficarem desatualizadas, ele não será utilizado pelo seu público.

Com um planejamento cuidadoso, um design informativo e um pouco de aperfeiçoamento, 

seus painéis serão eficazes. Quando bem planejados, eles democratizam o acesso aos dados, 

permitindo que líderes empresariais e profissionais da área de conhecimento façam 

perguntas e obtenham respostas em tempo real, transformem informações em ações  

e inspirem a verdadeira inovação.
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Sobre a Tableau
A Tableau Software ajuda as pessoas a ver e entender seus dados. O Tableau possibilita que 

qualquer pessoa analise, visualize e compartilhe informações rapidamente. Mais de 15.000 

contas de clientes obtêm rápidos resultados com o software Tableau no escritório e em 

dispositivos móveis. Além disso, dezenas de milhares de pessoas usam o Tableau Public 

para compartilhar seus dados em blogs e sites. Veja como o Tableau pode ajudar você. 

Baixe a versão de avaliação gratuita do Tableau Desktop hoje mesmo.

Recursos adicionais
Baixe a versão de avaliação gratuita

Vídeos de treinamento: Introdução à análise visual 

Tutorial: Introdução ao Tableau Desktop

Whitepapers relacionados
Qual gráfico ou diagrama é ideal para você?

Definição de análise

Como criar painéis que convencem, informam e envolvem 

Como desenvolver uma cultura de análise de autoatendimento

Explore outros recursos
Demonstração de produtos da Tableau

Treinamento e tutoriais

Comunidade e suporte

Histórias de clientes

Soluções

Tableau e Tableau Software são marcas comerciais da Tableau Software, Inc. Todas as outras empresas e nomes de produtos 

podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associadas.

https://www.tableau.com/pt-br/products/trial
https://www.tableau.com/pt-br/products/trial
https://www.tableau.com/pt-br/learn/tutorials/on-demand/getting-started-visual-analytics
https://onlinehelp.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/pt-br/get-started-tutorial-home.html
https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/which-chart-or-graph-is-right-for-you
https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/define-analytics
https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/how-build-dashboards-persuade-inform-and-engage
https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
https://www.tableau.com/pt-br/learn/demos
https://www.tableau.com/pt-br/learn/training
https://community.tableau.com/welcome
https://www.tableau.com/pt-br/stories
https://www.tableau.com/pt-br/solutions

