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Antigamente, vivíamos em um mundo excludente. Ou você sabia programar ou não poderia 

utilizar técnicas de análise avançada. Ou você aprendia a usar o R, o Python e/ou o SAS,  

ou precisaria contratar alguém para fazer o trabalho pesado. Na Tableau, acreditamos que para 

realmente potencializar a inteligência humana, precisamos fornecer recursos avançados para 

usuários com as mais variadas habilidades técnicas. Acreditamos em capacitar pessoas com todos 

os níveis de conhecimento para que possam fazer descobertas e validações com seus dados. 

 

O Tableau se destaca das outras plataformas de análise, porque atende às necessidades de 

análise tanto dos usuários corporativos quanto dos cientistas de dados. Sua interface intuitiva 

e sua linguagem de consulta visual permitem que pessoas sem conhecimentos de programação 

façam análises avançadas sem escrever uma só linha de código. Além disso, seu detalhamento 

analítico enriquece os fluxos de trabalho de grupos de cientistas de dados em empresas que 

utilizam as análises mais modernas disponíveis, como o Facebook e a Amazon. 

 

Com alguns cliques, você consegue criar gráficos de caixa, mapas de árvore, análises visuais 

preditivas e análises de coorte. Conecte-se ao R e ao Python e use o Tableau para ampliar  

o alcance de suas análises, visualizando resultados de modelos. Usuários sem conhecimentos 

técnicos podem fazer perguntas, antes impensáveis, enquanto cientistas de dados podem 

iterar e obter informações acionáveis com mais rapidez, o que proporciona descobertas 

melhores e mais valiosas. 

 

Neste whitepaper, mostraremos como o Tableau pode ajudar em todos os estágios de um 

projeto de análise, mas nos concentraremos especificamente em alguns recursos avançados. 

Em linhas gerais, analisaremos os seguintes cenários e os recursos relacionados a eles:

Análise de segmentação e de coorte: o Tableau promove um fluxo de investigação intuitivo para 

viabilizar análises de coorte rápidas e flexíveis. Navegue rapidamente por diferentes perspectivas, 

detalhando os dados com quantas dimensões você desejar. Se você quiser otimizar sua análise de 

segmentação com o aprendizado de máquina, o clustering automatizado pode ajudar a identificar 

padrões que seriam difíceis de descobrir em grandes conjuntos de dados com muitas dimensões.

Análise de cenário e de cenários hipotéticos: ao combinar a interface front-end flexível do Tableau com 

poderosos recursos de entrada, você pode modificar cálculos rapidamente e testar diferentes cenários.

Funções estatísticas e cálculos sofisticados: o Tableau tem uma linguagem de cálculo robusta,  

que facilita a otimização de suas análises com diversos tipos de cálculos, bem como a manipulação 

complexa de dados com expressões concisas. Isso inclui desde agregações aninhadas básicas até 

cálculos estatísticos, como desvio padrão, modo, curtose, distorção, correlação e covariância.

https://www.tableau.com/about/mission#breakthrough-flyout-vizql


Ir para...

1. Análise de segmentação e de coorte  Campos calculados, clustering, conjuntos e grupos

2. Análise de cenário e de cenários hipotéticos Parâmetros e histórias

3. Cálculos sofisticados     Linguagem de criação inteligente, expressões  

de nível de detalhe (LOD), cálculos de tabela  

rápidos e funções estatísticas

4. Análise preditiva e de série temporal  Análise de tendências e previsões

5. Integração com serviços externos   Integração com R e Python

CENÁRIO RECURSOS

Análise preditiva e de série temporal: como grande parte dos dados pode ser modelada por séries 

temporais, o Tableau oferece suporte nativamente a análises de série temporal, permitindo que você 

explore sazonalidades e tendências, gere amostras dos seus dados, faça análises de previsão  

e execute outras operações de série temporal comuns em uma interface de usuário robusta.

Integração com serviços externos: os plug-ins do R e do Python proporcionam os recursos e a facilidade 

de uso da interface front-end do Tableau e, ao mesmo tempo, permitem que especialistas aproveitem 

trabalhos feitos anteriormente em outras plataformas e atendam às mais variadas demandas de 

estatística e de aprendizado de máquina.
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1. Análise de segmentação e de coorte
Recursos: campos calculados, clustering, conjuntos e grupos

Para elaborar uma hipótese inicial, usuários corporativos  

e especialistas em dados normalmente começam da mesma forma: 

criando segmentos e/ou realizando uma análise de coorte informal. 

Fazer uma série de perguntas básicas sobre segmentos diferentes 

ajuda analistas a entender seus dados e validar suas hipóteses 

(por exemplo: “Os clientes que pagam com cartão de crédito são 

mais fáceis de reter do que aqueles que pagam com cheque?”). 

A capacidade de iterar rapidamente pode ajudar a orientar o 

desenvolvimento de modelos e garantir que os projetos sigam seus 

cursos. A plataforma ideal para essa fase deve permitir o seguinte:

Concepção rápida:

Forneça um canvas para investigação intuitiva e feedback 

praticamente imediato para as perguntas feitas como parte do 

fluxo de análise.

Operações simples de conjunto:

Crie e combine coortes usando operações de conjunto padrão ou uma 

interface de usuário simples.

Gerenciamento do fornecimento de dados:

Corrija erros nos dados e ajuste as coortes sem precisar de permissões 

para modificar a fonte de dados subjacente.

Atualizações integradas às mudanças nos dados:

Mantenha os dados sempre atualizados durante todo o processo  

de análise sem executar scripts de atualização manuais  

ou atualizar caches.

A capacidade de iterar 

rapidamente pode 

ajudar a orientar o 

desenvolvimento  

de modelos e garantir  

que os projetos sigam  

seus cursos. 
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Figura 1: Este painel interativo mostra a contribuição para as vendas por país e produto.

O Tableau tem um conjunto abrangente de recursos que possibilita análises iterativas rápidas 

e comparações de segmentos. Por exemplo, com poucos campos calculados e apenas algumas 

operações de arrastar e soltar, você pode criar um painel que detalhe a contribuição de um país  

para o total das vendas de todas as categorias de produtos (figura 1).
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Figura 2: Segmente seus dados automaticamente usando o clustering.

No Tableau, o clustering é outra opção que usa aprendizado de máquina não supervisionado para 

segmentar dados, o que é bastante útil quando você precisa considerar um grande número de 

variáveis. Na figura 2, você pode ver os resultados do clustering de países com base nos indicadores  

de desenvolvimento das Nações Unidas. O algoritmo recomenda uma solução com três clusters,  

que correspondem aos países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento e países desenvolvidos.

A interface flexível do Tableau também facilita o teste de diferentes teorias e a exploração das 

distribuições entre as coortes. A capacidade do Tableau de iterar visualmente economiza o tempo 

necessário para adaptar scripts e reexecutar simulações em outras ferramentas.
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Figura 3: Segmente e explore os dados em segundos.

Como podemos ver na figura 3, apenas arrastar os campos de segmentação e as medidas usadas no 

clustering para o canvas gera uma exibição de múltiplos pequenos, destacando as diferenças entre 

os três clusters de países. 
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Figura 4: Explore e compare as tendências entre os segmentos.

É muito fácil notar como os países medianos de cada grupo estão se distanciando da linha de tendência 

da média de idade global. A figura 4 mostra claramente que, embora os valores globais não indiquem 

nenhuma tendência significativa, a média de idade está aumentando nos países desenvolvidos, 

mas está diminuindo nos países subdesenvolvidos, devido às grandes diferenças em suas taxas de 

natalidade. A linha de tendência é recalculada automaticamente para cada um dos segmentos de 

interesse, sem que o usuário precise fazer nada.

Figura 5: Defina conjuntos graficamente.

Usando conjuntos, você pode definir coleções de objetos de dados selecionando-os manualmente 

(figura 5) ou usando uma lógica programática. Os conjuntos podem ser úteis em diversas situações, 

como para filtrar, destacar, fazer cálculos de coorte e analisar discrepâncias. Você também pode 

combinar vários conjuntos (figura 6) para testar diferentes cenários ou criar diversas coortes 

para fazer simulações. Por exemplo, combinando grupos de clientes distintos gerados de forma 

independente para fazer uma análise de retenção ou aplicando vários critérios sucessivos.
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Figura 6: Combine vários conjuntos.

Figura 7: Crie um grupo.

Para atender à necessidade de criar categorias ad hoc e definir hierarquias, o Tableau tem um 

recurso chamado Grupos. Os grupos também podem ajudar a atender a demandas básicas  

de organização de dados.

Eles permitem que os usuários estruturem os dados de forma intuitiva para fazer as análises 

necessárias, como criar um grupo com os países falantes de inglês, conforme mostrado na figura 

7. Isso permite que o analista personalize a apresentação e controle a agregação dos dados durante 

todo o processo de análise.
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Além disso, os grupos ajudam a solucionar problemas de consistência e qualidade nos dados. 

Seu conjunto de dados pode conter nomes diferentes atribuídos a um mesmo local, por exemplo: 

Califórnia, Calif. e CA. Analistas e usuários corporativos nem sempre têm permissão para alterar 

diretamente as fontes de dados para solucionar um problema, e pequenos erros como esse nos dados 

podem atrapalhar muito a análise exploratória. Ter que deixar de fazer perguntas para solicitar 

alterações nos dados atrasa os projetos e interrompe a rápida evolução das ideias. Com os grupos,  

você pode redefinir rapidamente um novo segmento que inclua todas as variantes de um mesmo 

nome, para fins de análise, e continuar fazendo perguntas sem interromper seu fluxo de pensamento.

As atualizações simples são inerentes a todos esses recursos. No Tableau, se você escolher uma 

conexão em tempo real e atualizar os dados, suas análises e todos os componentes subjacentes, 

como conjuntos e grupos, também serão atualizados. Isso significa que os membros da coorte são 

atualizados automaticamente, sem que seja necessário reexecutar relatórios ou scripts dependentes 

manualmente. As atualizações simples ajudam a suavizar o processo de geração de relatórios e são 

outra forma de testar cenários. Elas possibilitam que os dados subjacentes sejam alterados para que 

você investigue a sensibilidade às condições iniciais sem atualizar todas as análises.

Como o Tableau permite que os usuários rapidamente segmentem e categorizem seus dados,  

tanto usuários corporativos quanto analistas podem fazer análises de coorte poderosas com relativa 

facilidade. Esses recursos também ajudam os cientistas de dados a investigar hipóteses iniciais  

e cenários de teste.

2. Análise de cenário e de cenários hipotéticos
Recursos: parâmetros e histórias

Às vezes, os usuários querem saber como a mudança de um determinado valor ou conjunto de 

valores afeta o resultado de suas análises. Essa abordagem pode ser usada para testar diferentes 

teorias, destacar cenários importantes para colegas ou investigar novas possibilidades de negócios. 

Com o Tableau, você pode fazer experiências com as entradas de suas análises fornecendo os 

seguintes recursos:

Controles simples:

Um conjunto flexível de controles de entrada permite que você adicione texto, números ou até 

mesmo controles mais complexos, como os controles deslizantes.

Integração total da plataforma:

Você pode usar os valores de entrada no Tableau para controlar limites em expressões, aumentar  

o número de elementos de um relatório, filtrar conjuntos de dados ou uma combinação disso.
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Gere instantâneos de resultados interessantes:

Sinalize e compartilhe cenários com facilidade usando o recurso do Tableau que permite armazenar 

valores de entrada, mas mantém as análises em tempo real e atualizadas.

Durante uma análise de cenários hipotéticos, você pode querer mudar o valor base de um cálculo, 

redefinir uma cota ou definir condições iniciais. Os parâmetros no Tableau facilitam bastante essa 

tarefa. Ao definir um parâmetro, você oferece uma forma de mudar os valores de entrada em seu 

modelo ou painel. Os parâmetros podem orientar cálculos, alterar limites de filtro e até mesmo 

selecionar quais dados devem ser adicionados ao painel. Usuários sem conhecimentos técnicos 

podem aproveitar os parâmetros para experimentar com entradas diferentes e explorar possíveis 

resultados de modelos complexos.

Além de ajudar você a testar hipóteses, os parâmetros do Tableau também permitem mostrar os 

resultados de uma análise de cenários hipotéticos em um relatório interativo. Na figura 8, os parâmetros 

orientam uma análise de cenários hipotéticos sobre as comissões de vendas. O gerente de vendas pode 

experimentar vários percentuais de comissão, salários base e cotas e ainda obtém feedback em tempo 

real sobre o impacto nas principais métricas.

Figura 8: Com esse relatório de vendas orientado por parâmetros, o interagente pode explorar os efeitos  

de cotas, comissões e salários na organização.

Quando combinados às histórias (um recurso do Tableau que permite construir uma narrativa com 

dados), os parâmetros permitem que você gere instantâneos de resultados importantes e continue com 

a sua exploração. Com o recurso História, você pode criar uma apresentação que será continuamente 

atualizada de acordo com as alterações nos dados e na visualização. Além disso, o recurso História  
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é inteligente o bastante para reter os valores de parâmetro, permitindo que você sinalize cenários  

e saiba que pode voltar a eles sem interromper seu fluxo de análise. Você também pode comparar os 

resultados de várias entradas diferentes sem se preocupar com instantâneos de tela estáticos ou ter 

que refazer simulações.

O Tableau oferece recursos, como conjuntos, grupos, segmentação arrastar e soltar e parâmetros,  

que permitem transformar teorias e perguntas em um painel profissional, possibilitando que até as 

pessoas sem conhecimentos específicos façam perguntas e testem seus próprios cenários. Otimizar os 

cenários hipotéticos capacita os profissionais de dados a se concentrar em aspectos mais complexos 

da análise e fornecer informações melhores, enquanto a simplicidade da geração de análises visuais 

intuitivas permite que os usuários finais interajam com os dados. Essa maior capacidade de interação 

ajuda a impulsionar mudanças e melhora o processo decisório em toda a organização.

3. Cálculos sofisticados
Recursos: linguagem de criação inteligente, expressões de nível de detalhe (LOD), cálculos de tabela rápidos  

e funções estatísticas

Normalmente, uma fonte de dados não contém todos os campos necessários para uma análise 

abrangente. Os analistas precisam de uma linguagem simples e poderosa para transformar dados  

e definir uma lógica complexa. Para que os analistas possam fazer isso, a linguagem deve  

permitir o seguinte:

Expressabilidade:

Crie cálculos usando uma estrutura computacional robusta com o auxílio de uma biblioteca  

de funções.

Agregações flexíveis:

Ofereça suporte à agregação em vários níveis de detalhe no mesmo componente de análise.

Cálculos de conjuntos de resultados:

Viabilize intervalos complexos e cálculos iterativos de acordo com a ordem dos dados.

Embora o Tableau seja fácil de usar, ele também oferece uma linguagem poderosa auxiliada por uma 

biblioteca capaz de expressar uma lógica complexa. Com campos calculados, você pode facilmente 

realizar operações aritméticas, expressar lógicas condicionais ou executar operações especializadas 

com tipos de dados específicos. Dois recursos principais que possibilitam análises avançadas são:  

as expressões de nível de detalhe (LOD) e os cálculos de tabela.
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Uma adição relativamente nova à linguagem de cálculo, as expressões de LOD aumentaram muito 

o poder e a expressabilidade da linguagem de cálculo. Com esse novo recurso, muitos cenários 

anteriormente desafiadores ou impossíveis agora podem ser analisados com uma expressão simples 

e concisa.

As expressões de LOD simplificam bastante as análises de coorte (conforme descrito em uma  

das seções anteriores) e as agregações múltiplas. A figura 9 mostra a soma operacional do  

histórico de compras para coortes de clientes segmentados pelo trimestre de suas primeiras compras  

(na próxima seção sobre análise de série temporal, veremos alguns dos outros aspectos da linguagem 

de cálculo que viabilizam essa análise). O gráfico revela que os primeiros clientes fizeram os maiores 

 pedidos iniciais e continuaram leais fazendo novos pedidos grandes. As expressões de LOD 

transformam uma segmentação que exigiria instruções group-by complexas do SQL em expressões 

simples e intuitivas, que podem ser manipuladas na interface do Tableau.

Figura 9: Uma expressão de LOD é usada para calcular a soma operacional do total de vendas pelo primeiro  

trimestre da data da compra.

Os cálculos de tabela permitem cálculos de natureza relativa. Mais especificamente, os cálculos de 

tabela são cálculos aplicados a todos os valores de uma tabela interna e, com frequência, dependem 

da própria estrutura da tabela. Esses cálculos incluem diversas operações de séries temporais,  

como intervalos ou somas operacionais, mas também outros tipos de cálculo, como classificações  

e médias ponderadas.

No Tableau, você pode trabalhar com os cálculos de tabela de duas formas. A primeira é usar os 

cálculos de tabela rápidos, que são uma coleção dos cálculos de tabela mais utilizados e um ótimo 

ponto de partida, para definir um cálculo de tabela com apenas um clique. A soma operacional 

mostrada na figura 9 foi calculada com cálculos de tabela rápida, por exemplo. A segunda é criar  
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seus próprios cálculos de tabela usando as funções de cálculo de tabela na linguagem de cálculo. 

Essas funções permitem que autores de pastas de trabalho manipulem com precisão seus conjuntos 

de resultados. Além disso, como todos os cálculos de tabela podem ser expressados na linguagem de 

cálculo, você pode usar cálculos de tabela rápidos como um ponto de partida e editá-los manualmente 

se precisar de mais complexidade.

Com os cálculos de tabela, as tarefas mais complicadas de banco de dados, como manipular dados 

agregados e criar intervalos complexos e agregações de dados dependentes de uma estrutura, 

exigem apenas alguns cliques ou uma expressão simples. Isso não só capacita usuários sem 

conhecimentos técnicos, como também economiza incontáveis horas de trabalho de especialistas  

e elimina a necessidade de códigos SQL complexos.

Figura 10: A redução de taxa de amostragem de um dia revela informações sobre os padrões de gorjeta:  

os motoristas deveriam considerar trabalhar de noite!

4. Análise preditiva e de série temporal
Recursos: análise de tendências e previsões

Diversos dados, como leituras de sensores, preços de ações e índices de graduação, podem ser 

modelados eficientemente como uma série temporal. Por isso, o tempo é uma das variáveis 

independentes mais comuns usadas em projetos de análise. E para obter mais informações,  
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é interessante aproveitar os recursos preditivos. Idealmente, você deve ser capaz de adicionar análises 

preditivas sem muito esforço para poder explorar diversos cenários com rapidez. Para trabalhar bem 

com séries temporais e análises preditivas, uma plataforma deve permitir o seguinte:

Exploração da sazonalidade:

Examine os efeitos sazonais com ferramentas simples e intuitivas.

Amostragem elegante:

Controle flexível da granularidade do tempo e das agregações.

Cálculos em janelas:

Faça cálculos aleatórios com janelas de tempo móveis.

Filtros de datas relativas:

Filtre rapidamente os intervalos relevantes com base nos valores atuais.

Objetos de análise integrados:

Objetos de análise, como linhas de tendência e previsões, devem ser atualizados  

automaticamente com os dados e oferecer suporte a análises de coorte.

Métricas de qualidade simples:

As métricas de qualidade devem estar prontamente acessíveis para qualquer modelo.

A interface flexível e a tecnologia poderosa do Tableau transformam as análises de série temporal em 

uma questão de fazer as perguntas certas. Para dar início à análise, basta arrastar os campos de interesse 

para a exibição e começar a fazer perguntas. Na figura 10, estamos estudando os padrões das gorjetas 

de todas as corridas de táxi da cidade de Nova Iorque. Podemos ajustar facilmente a granularidade para 

identificar padrões interessantes nos dados. Com apenas um clique, você consegue desagregar os dados, 

exibir os resumos diário, mensal ou anual, ou ver o crescimento ano a ano ou trimestre a trimestre.

Aproveitando o recurso do eixo duplo e a agregação discretizada, você pode analisar várias  

séries temporais. Neste caso, o gráfico indica que, nos finais de semana, há uma relação inversa 

entre o número médio de corridas de um determinado dia e o valor médio da gorjeta (figura 11).  

Isso poderia ser o resultado de uma variação aleatória ou ter sido ocasionado por outra variável 
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latente, mas é provável que a qualidade do serviço caia com o aumento do volume. Sem a capacidade 

de inspecionar rapidamente uma série temporal em diferentes níveis de granularidade e agregação, 

talvez você não consiga fazer a pergunta.

Figura 11: O gráfico de eixos duplos mostra uma relação inversa entre as corridas e o valor das gorjetas.

Para analisar um período específico, você pode filtrar os dados por um conjunto exato de datas 

e aproveitar os filtros de datas relativas do Tableau. Com os filtros de datas relativas, você pode 

analisar períodos relativos, como a semana passada ou o mês passado. Esses períodos serão 

atualizados sempre que você abrir a exibição, o que os torna uma ferramenta poderosa de geração  

de relatório. 

Ao trabalhar com séries temporais, geralmente é necessário suavizar ou realizar outros cálculos 

temporais. O Tableau tem um rico conjunto de recursos que foram elaborados para simplificar 

operações de série temporal comuns, como médias móveis, cálculos ano a ano e totais operacionais 

(figura 12).

Conforme mencionado anteriormente, os cálculos de tabela do Tableau permitem que você escolha 

entre um conjunto comum de manipulações de séries temporais (cálculos de tabela rápidos) ou use 

uma linguagem de cálculo para escrever cálculos personalizados.
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Figura 12: Esta análise de série temporal mostra a média móvel do preço de uma ação. 

Como a análise de série temporal é bastante comum, essa funcionalidade do Tableau ajuda a concluir 

projetos com mais rapidez e a fornecer mais valor para a organização. Essa funcionalidade intuitiva 

ajuda especialistas de dados e analistas corporativos a fazer mais perguntas relevantes para os dados.

Se você precisa olhar para o futuro, o Tableau oferece diversos recursos nativos de modelagem, 

incluindo análises de tendências e previsões.

Você pode adicionar rapidamente uma linha de tendência a qualquer gráfico e ver os detalhes que 

descrevem sua adequação (por exemplo, valores p e coeficiente de determinação), simplesmente 

clicando com o botão direito do mouse na linha. Usando o recurso arrastar e soltar do Tableau,  

você pode modelar grupos distintos com um único clique, porque as linhas de tendência são 

totalmente integradas à interface e podem ser segmentadas com facilidade. Como podemos ver na 

figura 13, o Tableau cria automaticamente três linhas de tendência para os diferentes segmentos,  

sem que seja necessário escrever uma só linha de código. O Tableau também oferece suporte a outros 

tipos de adequação, incluindo logarítmica, polinomial e exponencial. 
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Figura 13: As linhas de tendência destacam a relação entre altura e peso por esporte.

Como mostra a figura 14, o Tableau é capaz de configurar uma previsão para os dados de série temporal.

Por padrão, a previsão executará vários modelos diferentes em segundo plano e escolherá 

automaticamente o melhor deles, levando em conta problemas encontrados nos dados,  

como a sazonalidade. A previsão no Tableau usa uma técnica conhecida como suavização 

exponencial, que prevê iterativamente os valores futuros de uma série temporal com base nas 

médias ponderadas dos valores anteriores. Conforme mencionado antes, quase tudo relacionado  

à previsão pode ser configurado, incluindo a duração da previsão, se a sazonalidade deve ou não ser 

considerada e o tipo de modelo usado (aditivo ou multiplicador).

Esse recurso também é muito fácil de usar. Um usuário iniciante é capaz de criar uma previsão com 

apenas alguns cliques, e um usuário avançado é capaz de configurar praticamente todos os aspectos 

do modelo. Como acontece com as linhas de tendência, os detalhes da qualidade da previsão 

estão a um clique de distância. Além dos elementos estatísticos, o Tableau oferece a seus usuários 

iniciantes uma estimativa da qualidade da previsão com a exibição de intervalos de confiança.  

A previsão também pode ser usada com todos os outros recursos do Tableau, para você segmentar 

e manipular facilmente a previsão como faria com qualquer outro objeto de análise na interface do 

usuário (figura 12).
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Figura 14: A previsão estima automaticamente as vendas por região.

Uma análise preditiva fácil agrega um enorme valor a qualquer projeto de dados. Quando uma 

plataforma permite configurações complexas e oferece uma modelagem interativa simples,  

ela atende à demanda tanto de cientistas de dados quanto de usuários finais.

5. Integração com serviços externos
Muitas organizações têm investido em plataformas de análise e conhecimentos institucionais há 

algum tempo. Por isso, é muito provável que você tenha necessidades bastante específicas e um 

valioso conjunto de dados existente.

Devido a isso, uma plataforma de análise abrangente deve ser capaz de integrar-se a outras 

tecnologias avançadas de análise, permitindo que você estenda os recursos que ela oferece e aproveite 

os investimentos que já fez em outras soluções. Oferecer suporte à integração com outras tecnologias 

possibilita o seguinte:
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1 O Tableau também pode ler arquivos de dados do R, SAS e SPSS como se eles 
fossem uma fonte de dados. Apesar de uma discussão abrangente sobre fontes 
dados não fazer parte do escopo deste whitepaper, vale a pena ressaltar que  
o Tableau pode se conectar diretamente a arquivos de vários programas comuns 
de estatística.

Utilizar praticamente todos os métodos disponíveis:

Inclua algoritmos e os avanços mais recentes da comunidade.

Aproveitar trabalhos anteriores:

Conecte-se a lógicas e modelos existentes para assegurar a conformidade 

com as práticas recomendadas da empresa e evitar que trabalhos 

anteriores precisem ser refeitos.

Visualizar e fazer perguntas para os resultados  
de um modelo:

Use uma interface intuitiva que ajude a interpretar e explorar  

os resultados de um modelo e comunicá-los aos seus colegas.

O Tableau pode ser integrado diretamente ao Python e ao R para auxiliar 

usuários com seus modelos existentes e aproveitar os conhecimentos 

da comunidade mundial de estatística. O Tableau envia scripts e dados 

para serviços externos de geração de previsões, como o RServe e o TabPy. 

Depois, os resultados são retornados ao Tableau para serem usados por 

seu mecanismo de visualização. Isso permite que um usuário do Tableau 

chame qualquer função disponível no R ou no Python para os dados 

que estão no Tableau e manipule os modelos criados nesses ambientes 

usando o Tableau.1

Nas figuras 15 e 16, podemos ver alguns exemplos em que o R é usado  

para calcular estatísticas descritivas em um conjunto de dados no Tableau, 

que por sua vez é usado para a visualização dos resultados. A figura 15 

mostra uma representação gráfica da densidade da probabilidade dos 

dados mostrados no gráfico de dispersão, e a figura 16 mostra testes  

de significância.
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Figura 15: Densidade bivariada do kernel calculada no R e visualizada no Tableau.

Fonte: boraberan.wordpress.com/

Figura 16: O R e o Tableau foram usados para calcular e visualizar os resultados dos testes de significância.

Fonte: boraberan.wordpress.com/

https://boraberan.wordpress.com
https://boraberan.wordpress.com
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A modelagem pode ser muito mais detalhada do que a estatística básica. Usando as integrações com  

o R e o Python, você pode analisar textos para extrair sentimentos (figura 17) ou mostrar resultados  

de análises prescritivas, como a cadeia de suprimentos ou a otimização do portfólio de ações (figura 18).

Figura 17: Análise de sentimentos.

Fonte: boraberan.wordpress.com/

Na figura 18, podemos ver um portfólio otimizado calculado e simulado no R, mas visualizado  

no Tableau.

Figura 18: Otimização do portfólio de ações.

Fonte: boraberan.wordpress.com/

https://boraberan.wordpress.com
https://boraberan.wordpress.com
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A integração permite executar um código do R ou do Python diretamente no Tableau, bem como 

modelos e scripts criados fora do Tableau. A figura 19 mostra um painel que usa um aumento  

de graduação e uma técnica de combinação do aprendizado de máquina para fornecer sugestões 

de diagnóstico para tumores de mama com base no histórico de casos de câncer. Esse modelo foi 

treinado e teve sua precisão estatisticamente avaliada por um cientista de dados em um ambiente de 

programação do Python. Depois disso, ele foi publicado no TabPy (Tableau Python Server). O painel 

fornece campos de entrada de formulário para que seus usuários digitem valores para os diversos 

indicadores médicos, que são transmitidos para esse modelo de aprendizado de máquina hospedado  

e transformados em sugestões de diagnóstico em tempo real. Isso permite que vários analistas e 

painéis utilizem como base os ativos de aprendizado de máquina compartilhados, que os cientistas  

de dados podem gerenciar facilmente em um único lugar usando a ferramenta que preferirem.

Figura 19: Modelo de combinação do aprendizado de máquina com parâmetros de entrada.

Fonte: Criando aplicativos de análise avançada com o TabPy no blog do Tableau (em inglês)

A combinação do Tableau com o Python e o R é extremamente poderosa. Ela permite expressar os 

resultados de modelagens complexas como análises visuais cativantes e interativas, que podem ser 

utilizadas por usuários com os mais diversos níveis de conhecimento técnico para fazer perguntas  

e avaliar cenários hipotéticos interagindo com os controles incorporados aos painéis.

https://www.tableau.com/about/blog/2017/1/building-advanced-analytics-applications-tabpy-64916


Conclusão
O Tableau se destaca de várias maneiras entre as plataformas de análise. Como a nossa missão  

é aumentar a inteligência humana, desenvolvemos o Tableau pensando no usuário corporativo  

e no cientista de dados. Ao manter o foco na missão de capacitar os usuários a fazerem perguntas 

interessantes sobre os seus dados da maneira mais rápida possível, criamos uma plataforma com 

recursos valiosos para usuários de todos os níveis.

A interface flexível do Tableau permite que usuários corporativos façam perguntas aos dados  

sem precisar escrever códigos ou ter conhecimentos de bancos de dados. O Tableau também tem  

o detalhamento analítico necessário para ser uma ferramenta poderosa para os cientistas de dados. 

Aproveitando cálculos sofisticados, a integração com o R e o Python, análises ágeis de coorte  

e recursos de previsão, os cientistas de dados podem fazer análises complexas no Tableau  

e compartilhar facilmente seus resultados visuais. Se você usa o Tableau para exploração de dados 

e controle de qualidade ou para a criação e o teste de modelos, a natureza interativa da plataforma 

economiza inúmeras horas de trabalho em um projeto. Ao tornar a análise mais acessível e mais 

rápida de ser feita em todos os níveis, o Tableau incentiva a colaboração e melhora o processo 

decisório em toda a empresa.
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Sobre o Tableau
O Tableau ajuda a extrair significado dos dados. Ele é uma plataforma de análise que viabiliza 
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independentemente do quanto elas se tornem complexas. Se você deseja inovar com os dados, 

precisa de um aplicativo que incentive a exploração contínua para fazer novas perguntas  

e mudar sua perspectiva. Se você está pronto para usar seus dados para fazer a diferença,  

baixe uma avaliação gratuita do Tableau Desktop hoje mesmo.

Recursos adicionais
• Baixar a avaliação gratuita 

• Escolha sua própria aventura

Whitepapers relacionados
• Como usar o R e o Tableau 

• Entendendo as expressões de nível de detalhe (LOD) 

• Definição de análise 

• Ver todos os whitepapers

Explore outros recursos
• Demonstrações de produtos

• Treinamento e tutoriais

• Comunidade e Suporte

• Histórias de clientes

• Soluções

http://www.tableau.com/pt-br/products/trial
https://www.tableau.com/pt-br/products/trial?os=mac%2520os%2520x
https://www.tableau.com/pt-br/choose-your-own-adventure-analytics-edition
https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/using-r-and-tableau
https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/understanding-lod-expressions
http://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/define-analytics
http://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers
http://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers
http://www.tableau.com/pt-br/learn/demos
http://www.tableau.com/pt-br/learn/training
http://community.tableau.com/welcome
http://www.tableau.com/pt-br/learn/stories
http://www.tableau.com/pt-br/solutions

