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Foco e Escopo

O Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em 
Relações Internacionais (LANTRI) busca integrar a utilização 
sistemática de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) com as pesquisas acadêmicas em Relações Internacionais, 
privilegiando ferramentas de pesquisa Livres (Free Software) ou 
de Código Aberto (Open Source).  Esta integração é realizada 
através do desenvolvimento de pesquisas que tem como foco 
central as Relações Internacionais do Brasil ou apresentem 
temáticas com impactos significativos sobre o Brasil. A partir dos 
aspectos citados acima, o Documentos LANTRI tem como 
objetivo divulgar materiais didáticos produzidos pelos integrantes 
e colaboradores do LANTRI. Deste modo, aqui será possível 
encontrar tutoriais, análises de ferramentas e tecnologias de 
pesquisa, entre outros.

Foco y Alcance

El grupo LANTRI busca integrar el uso sistemático de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) con 
las investigaciones académicas en Relaciones Internacionales, 
privilegiando herramientas libres (Software Libre) o de Código 
Abierto (“Open Source”). Esta integración es realizada a través 
del desarrollo de investigaciones que tienen como foco central las 
Relaciones Internacionales de Brasil o las que presentan temas 
con impactos significativos sobre Brasil. A partir de los aspectos 
destacados anteriormente, los Documentos Lantri tienen como 
objectivo ampliar el conocimiento de materiales académicos 
producidos por los miembros y parceros del LANTRI. De essa 
manera, en este medio de publicación estaran disponibles 
tutoriales, análisis de herramientas y tecnologias de investigación, 
y otros.

Focus and Scope

The LANTRI group seeks to integrate the systematic use of 
New Information and Communication Technologies (ICTs) with 
the academic research in International Relations, privileging free 
research tools (Free Software) or Open Source. This integration is 
accomplished through development of research that has as its 
central focus the International Relations of Brazil, or having 
issues with significant impact on Brazil. From the aspects 
mentioned above, the LANTRI Documents aims to disseminate 
didactic material produced by the LANTRI members and 
collaborators. In this way, it will be possible to find tutorials, 
analysis of tools and research technologies, among others.
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Apresentação

O tutorial “Programa de visualização gráfica de dados Tableau Public foi feito por

Gessica Fernanda do Carmo, Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal

de  Uberlândia  (UFU)  e  mestranda  em  Relações  Internacionais  pelo  Programa  de  Pós-

Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP). Participou como bolsista do

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/FAPEMIG/UFU, no projeto

de  pesquisa  intitulado  "O  Brasil  e  a  integração  sul-americana:  a  UNASUL e  as  novas

dimensões da integração" sob orientação do Prof. Dr. Haroldo Ramanzini Júnior. Participou

do  Programa  de  Mobilidade  Internacional  na  Universidade  de  Coimbra  -  Portugal

(2014/2015),  sendo bolsista  do  programa Santander  Universidades.  Membro da  "Rede de

Pesquisa em Política Externa e Regionalismo" (REPRI) que congrega pesquisadores de várias

universidades  brasileiras  e  instituições  de  pesquisa;  do  grupo  de  pesquisa  "A inserção

internacional brasileira: projeção global e regional" (UFABC), coordenado pelo professor José

Blanes Sala. Integra também o "Núcleo de Estudos e Análises Internacionais" (NEAI), junto

ao IPPRI-UNESP, coordenado pelo professor Dr. Marco Aurélio Nogueira e o "Centro de

Estudos de Cultura Contemporânea" (CEDEC), coordenado pela Profa. Dra. Karina Mariano.
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Programa de visualização gráfica de dados: Tableau Public

O que é o Tableau Public?1 

O Tableau Public é um software de visualização que permite a transformação de dados em

uma ampla gama de tipos de gráficos customizáveis. Seu fluxo de trabalho em três etapas —

Abrir (Open), Criar (Create) e Compartilhar (Share) — permite que os usuários importem

dados  e  criem  camadas  com  múltiplos  níveis  de  detalhe  e  informação,  exibidas  como

resultados de visualização. Permite aos usuários combinarem múltiplas visualizações em uma

única página, além de exportar seu trabalho em forma de gráficos que podem ser embutidos

(em outros documentos).  Este  tutorial  vai  conduzi-lo  (a) pelas etapas  de geração de uma

visualização básica no Tableau a partir de um conjunto de dados para demonstração.

Como ter acesso ao Tableau? 

A versão  Desktop do Tableau é  oferecida  gratuitamente  para  estudantes  e  professores  do

mundo inteiro,  desse  modo,  é  necessário  apenas  uma solicitação  no próprio  site.  Após  o

cadastro, você receberá um e-mail com a chave de acesso necessária para instalação. 

Para solicitar, acesse: http://www.tableau.com/pt-br/academic/students e clique em “Avalie o

Tableau gratuitamente”, conforme a imagem abaixo.

1Descrição disponível em: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163 (inglês) e http://www2.serg.inf.puc-
rio.br/docs/TableauGuides/TableauPublic-TranslationPT-BR.pdf (português) 

http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
http://www.tableau.com/pt-br/academic/students
http://www2.serg.inf.puc-rio.br/docs/TableauGuides/TableauPublic-TranslationPT-BR.pdf
http://www2.serg.inf.puc-rio.br/docs/TableauGuides/TableauPublic-TranslationPT-BR.pdf
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Imagem 1 – Solicitar licença

Fonte: Tableau (2016)

Imagem 2 – Recebimento chave de acesso

Fonte: Arquivo pessoal
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Dúvidas e treinamento

Para uma melhor compreensão do funcionamento do Tableau Public, há vídeos de 

treinamentos online no site, conforme a imagem abaixo. 

Imagem 3 – Página de recursos

Fonte: Tableau (2016)

Como efetivamente usar o Tableau: antes de começar2

Tal como em qualquer visualização, é preciso começar pelo nunca mencionado “Passo 0”, em

que  você  vai  achar  os  dados  brutos  e  massageá-los  até  chegar  a  uma  forma  que  possa

finalmente  ser  usada  pelo  software.  Apesar  de  os  dados  disponíveis  apresentarem-se  de

inúmeras formas e variarem de acordo com seu tópico de estudo, eles terão geralmente de ser

formatados como algum tipo de ‘tabela’ ou planilha (exemplo, excel ou access). Quer você

esteja colocando dados em uma planilha nova ou reformatando uma planilha existente, para

serem usados no Tableau Public eles devem estar em conformidade com a lista de requisitos a

seguir:

2A partir deste tópico serão apresentadas integralmente as instruções traduzidas para o português por Clarisse 
Souza (2015), disponíveis em: <http://www2.serg.inf.puc-rio.br/docs/TableauGuides/TableauPublic-
TranslationPT-BR.pdf>, tal como o documento original, disponível em: <http://dh101.humanities.ucla.edu/?
page_id=163>.
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- O Tableau vai ler a primeira linha de sua planilha para determinar os diferentes campos

presentes no seu conjunto de dados; sempre reserve a primeira linha de sua planilha para

elementos que serão cabeçalhos de colunas.

- Comece o registro de dados na célula A1. Algumas planilhas incluem títulos ou cabeçalhos

alternativos nas primeiras linhas. Edite a planilha e corte fora toda informação extra para que

seus dados fiquem legíveis para o software do Tableau.

- Todas as linhas subsequentes devem descrever um único item dos dados.

Para  fins  deste  tutorial,  usaremos  dados  do  Programa  de  Intercâmbio  Internacional  do

Departamento de Assuntos Culturais de Los Angeles3, programa este que financia projetos de

artistas residentes no país e no exterior.

Dê uma olhada na forma original de uma parcela dos dados (imagem 5). Ainda que neste

formato  os  dados  não  possam  ser  usados,  atentar  para  os  rótulos  que  consistentemente

aparecem — tais como “Grantee (Beneficiário),” “Discipline (Discipline),” “Country (País)”

— e vê-los como cabeçalhos de colunas revela que eles são perfeitos para os formatarmos

como uma tabela (imagem 6).

3Disponível em: 
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RwI9weLA2tsmy1BCPjq4fimgfO7hp0QgZN4pMvTYDeg/edit#gid=0
> 
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Imagem 5 – Forma original dos dados

Fonte: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
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Imagem 6 – Dados na tabela

Fonte: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163

IMPORTANTE:

Em muitos casos, o processo de conversão de documentos em planilhas pode ser tedioso,

exigindo  que  você  redigite  dados  na  planilha;  no  entanto,  é  importante  que  você  seja

meticulososamente  consistente  neste  trabalho.  Considere,  por  exemplo,  a  nossa  planilha

acima. Se variássemos o uso de maiúsculas em “Los Angeles,” acidentalmente digitando “los

angeles” ou “LOs angeles,” o Tableau trataria os três casos como três objetos distintos da

coluna  “City,Country  (Cidade,  País)”,  ao  invés  de  reconhecer  frequências  e  padrões  que

tornam interessante começar a pensar em visualização de dados.

* Se você estiver trabalhando em grupo, considere a hipótese de usar uma planilha do Google

Drive para montar a sua tabela de dados colaborativamente e poder verificar remotamente a

sua consistência. Uma vez que seus dados estejam todos em uma planilha, salve a planilha. 

http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
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Se você usou o Excel, salve seu documento com a extensão “.xls” (Nota: Este é o formato

compatível com o Excel 97-2003). 

Se você usou o Google Drive, salve seus dados localmente no seu computador com formato

de documento Excel. (Menus File>Download as…>Título_de_seu_arquivo.xls) Seus dados

estão agora preparados e prontos para serem abertos com a opção “Open” (Abrir) do Tableau

Public. 

Abrir Dados (Open Data) 

1. Clique no ícone do Tableau Public que deve estar na área de trabalho de seu computador.

Vai abrir uma janela onde há um botão laranja convidando você a Abrir os Dados (“Open

data”). Clique e avance para a janela de Conexão de Dados (“Connect to Data”). 

2. Se você salvou seu documento como arquivo .xls, clique na opção “Microsoft Excel” sob o

cabeçalho “In a File” (Em Arquivo) e em seguida localize onde está a planilha no seu disco. 3.

No passo dois (Step 2) selecione a opção “Single Table” (Tabela Única) e no passo três (Step 

3) confirme que há nomes de campos na primeira linha de dados (imagem 7).
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Imagem 7 – Nomes de campos

Fonte: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163

Criar (Create)

Ao contrário de outras aplicações de visualização que saltam diretamente para apresentar uma

visualização proposta, o Tableau Public nos permite ver precisamente como está usando os

dados que você acabou de carregar.

Comecemos por localizar os dados que foram carregados. Você vai notar que os cabeçalhos

das  colunas  de  sua  planilha  se  dividem  em  Dimensões  (“Dimensions”)  e  Medidas

(“Measures”) no lado esquerdo do painel de Dados (“Data”). 

Nada sendo dito em contrário, o Tableau trata qualquer campo cujo conteúdo seja qualitativo,

referente a categorias de informação, como dimensão e qualquer campo cujo conteúdo seja

informação quantitativa (numérica) como medida. Este tratamento modular da informação –

isto é, o tratamento de campos individuais de dados como componentes independentes ao

invés de como uma tabela com dados interdependentes– nos possibilita escolher e usar itens

específicos dos dados que queremos visualizar, uns face a outros. 

http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
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I. Para nossa primeira visualização usando dados do Programa Internacional de Intercâmbio

Cultural, vamos criar um simples gráfico de barras medindo Cidade, País (City, Country) face

às Quantias Totais de Prêmios (Total Award Amounts) concedidos aos artistas das referidas

localidades. 

1. Primeiro, devemos arrastar e soltar estes conjuntos de dados para a planilha (“sheet”). 

× À direita de sua tabela de dados, você verá a “Sheet One” (Planilha Um), nosso espaço de

trabalho inicial. Para construir a visualização de dados que desejamos, arraste e solte a medida

“Total Award Amount” (Quantia Total de Prêmios) e a dimensão “City, Country” para suas

principais prateleiras, rotuladas como “Columns” (Colunas) e “Rows” (Linhas). Considerando

o comprimento de cada item listado em “City,Country”, um gráfico de barra horizontal pode

ser mais legível do que um vertical. Isto significa que você vai largar a sua medida na área

correspondente a “Columns” (Colunas), horizontal, e sua dimensão na área “Rows” (Linhas),

vertical. 

× A prática janela pop-up intitulada “Show Me” (Mostre-me), localizada no canto direito de

sua tela, vai também indicar quais as visualizações possíveis para os dados que você colocou

nas ‘prateleiras.’ 

× Para maior legibilidade, organize seu gráfico em ordem ascendente ou descendente. Para

tanto, clique no pequeno ícone que aparece à direita do rótulo do eixo x de sua visualização

(indicado com uma seta vermelha na imagem a seguir), conforme a imagem abaixo.
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Imagem 8 – Organização do gráfico

Fonte: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163

A esta altura, você terá o que parece ser um gráfico de barra horizontal bem simples. 

Tendo  em  conta  a  riqueza  de  informação  de  que  dispomos,  contudo,  podemos  querer

incorporar  mais  detalhes  ao nosso gráfico.  É então que a  caixa de ferramentas  intitulada

“Marks” (Marcas), localizada entre a área de dados (“Data”) e a sua visualização corrente, vai

entrar  em cena.  As funções  das  Marcas  (“Marks”)  lhe  permitem inserir  mais  detalhes  na

visualização. 

II. Imagine que quiséssemos ver quais prêmios individuais concorrem para a soma total de

prêmios para cada país/região. Para isto, teríamos de diferenciar os beneficiários (“Grantees”)

dos prêmios. 

2. Clique na sua dimensão “Grantee” (Beneficiário) e arraste-a para a tabela “Marks”

logo abaixo das linhas de ícones. Sua visualização agora deve mostrar segmentos individuais,

nos quais você pode clicar para obter mais detalhes sobre dimensões e medidas com que você

trabalha na sua visualização. 

http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
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× Se quiséssemos ir mais adiante e distinguir Disciplinas (“Disciplines”), poderíamos clicar

nesta informação e arrastá-la para as Marcas (“Marks”) tal como no caso anterior. Mas ao

invés de adicionar isto como apenas um detalhe a mais de nossa visualização interativa, agora

nosso objetivo é torná-la mais legível. 

3. Clique na dimensão “Discipline” (Disciplina) e arraste-a para a caixa de Cor (com o

rótulo “Color”). Os prêmios individuais que você tinha ‘marcado’ agora estão codificados por

cor, conforme a disciplina a que se destinaram.

Note a nova legenda “Discipline” (Disciplina) no canto inferior esquerdo de seu espaço de

trabalho. 

× Clicando a seta que abre mais opções no canto superior direito desta janela, você pode

customizar a paleta de cores, ajustando-a para a distribuição de informação que está presente

em sua visualização (Imagem 9).

×  Voltando  às  opções  do  menu  que  se  abre,  você  pode  também  clicar  em  “Sort  by”

(Classificar por). Isto lhe permite reorganizar sua legenda de acordo com a Quantia Total de

Prêmios (Total Award Amount), de forma que ela fique de acordo com o que já está na sua

visualização.
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Imagem 9 – Antes e depois

9.1 - Antes

Fonte: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
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9.2 – Depois

Fonte: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163

4. Finalmente, usaremos a função de filtro do Tableau.

http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
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Imagem 10 – Filtro 

Fonte: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163

A filtragem de seus dados pela medida de Ano (“Year”) tornará a visualização específica para

determinado ano. 

× Arraste  “Year”  (Ano) para  a  caixa de filtro.  Uma janela  pop-up vai  solicitar  que você

confirme a criação de um filtro para Todos os Valores (#All Values). Clique em “Next” para

continuar. Confirme o escopo de seus valores de interesse (neste caso, os anos 2009-2013) e

então clique em “OK”.

III. Com esta visualização de informação empacotada e pronta para ser entregue, vamos em

seguida trabalhar com as dimensões geográficas incluídas em nossos dados.

http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
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1. Abra uma nova Planilha (“Sheet”) clicando na aba imediatamente à direita da planilha

“Sheet 1.” O que isto faz é essencialmente criar um novo espaço de trabalho, mantendo no

entanto o seu acesso aos mesmos dados de antes. 

× Atente para as medidas rotuladas como “Latitude” e “Longitude.” Trata-se de coordenadas

geográficas  que o Tableau gera automaticamente  para nomes  de países  e  estados que  ele

reconhece em conjuntos de dados. 

NOTA: Se para a sua visualização for necessária mais especificidade do que a que se oferece

automaticamente para os níveis de país/estado, adicione manualmente uma coluna separada à

sua planilha, com os códigos postais (Zip Codes) ou as coordenadas de Latitude/Longitude

das várias localidades. 

2. Para gerar um mapa básico dos países que aparecem em seus dados, arraste e solte o

campo “Country” (País) de seus dados para a maior das caixas rotuladas com “Drop data field

here” (Jogue campo de dado aqui), ação esta que vai tirar vantagem da função automática

“Show Me” (Mostre-me) do Tableau. 

× O mapa automático usado pelo Tableau é um mapa de símbolos (“Symbols Map”). Vamos,

porém, optar pelo uso de um mapa preenchido (“Filled Map”). 

3. Clique na opção “Filled Map” (Mapa Preenchido) à direita do mapa de símbolos (Symbols

Map) da janela “Show Me” (Mostre-me). Isto vai mostrar uma distribuição global dos artistas

participantes. Mantendo o objetivo de representar a distribuição em termos das quantias totais

de prêmios concedidos, arrastemos “Total Award Amounts” (Quantias Totais de Prêmios) para

a área de marcas e rotulemos tais quantias conforme um gradiente de cor. 
× Isto permite uma leitura clara de que países estão associados às maiores quantias de prêmios

(i.e. países que estão coloridos com os tons mais escuros de verde). Para maior legibilidade,

você pode arrastar a sua marca “Country” (País) para a caixa intitulada “Label” (Rótulo),

rotulando assim os países do mapa (a fonte pode ser customizada através  de um simples

clique com o botão direto do mouse na aba “format”, de formato). 

× Se quiser aplique o filtro “Year” (Ano) a esta visualização também, se quiser (veja: Parte 1,

Seção 4).
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Imagem 11 – Filtro

Fonte: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163

IV. Estamos agora prontos para combinar nossas visualizações em um painel (dashboard).

http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
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Imagem 12 – Combinar visualizações

Fonte: http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163

1. Clique na aba mais  à direita na parte inferior  da sua janela  (o quadrado contendo

quatro quadrados menores dentro dele). Isto vai abrir o seu primeiro painel (Dashboard 1). 
2. À esquerda estarão as duas planilhas (“sheets”) onde montamos nossas visualizações.

Clique nelas e arraste-as para seu espaço de trabalho. Com o auxílio das setas,  ajuste  os

tamanhos, fontes e leiaute de sua visualização. No menu de seu painel (dashboard), selecione

a opção “Add a Title” (Adicionar um Título) para concluir suas visualizações. 
3. Sua visualização está completa.

Compartilhar (Share)

Provavelmente  a  mais  simples  das  três  etapas,  a  de  compartilhar  sua  visualização  é

simplesmente uma questão de salvá-la na área associada à sua conta no Tableau. 

1. Navegue para o menu File (Arquivo) e clique na opção “Save to web as…” (Salvar na web

como...)

http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=163
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2. Em seguida, siga as instruções da janela pop-up para criar uma

conta gratuita no Tableau Public 

3. Uma vez criada e tendo feito seu login, dê um título à sua visualização. 

× Você pode decidir se quer ou não mostrar suas planilhas (“sheets”), visualizações separadas,

em abas individuais, uma para cada. 

Em poucos instantes, aparecerá uma janela que lhe oferece links para serem enviados por e-

mail ou para você embutir sua visualização em um website. 

Links úteis: 

Tableau Public: http://www.tableau.com/pt-br

Solicitar licença e chave de acesso: http://www.tableau.com/pt-br/academic/students

Vídeos de Treinamento em português: http://www.tableau.com/pt-br/learn/training

Fóruns de usuários: https://community.tableau.com/community/forums
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