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O que é Dashboard



Definição de Dashboard

“Um dashboard é a apresentação visual das informações mais 
importantes e necessárias para alcançar um ou mais objetivos do 
negócio, consolidadas e ajustadas em uma única tela para que a 

informação possa ser monitorada de forma ágil”.

"A dashboard is a visual display of the most important information needed to achieve one or more objectives, 
consolidated and arranged on a single screen so the information can be monitored at a glance" (Stephen Few, 2013).

Site Stephen Few: https://www.perceptualedge.com

Assista: O que é Dashboard

https://www.perceptualedge.com/
https://youtu.be/bLWAsuxK0ME


Resumo

#1 – Objetivos: Ter Metas, Objetivos, Kpis, Comunicar algo.

#2 – Informações mais Importantes: Indicadores relevantes para tomada de decisão. 

#3 – Única Tela: Somente os indicadores importantes em uma única tela, sem scroll.

#4 – Ágil: Ter uma informação clara e objetiva do cenário.



Princípios Básicos para um Dashboard Eficiente

Claro, Simples

Alinhamento

Cores Corretas

Gráfico Correto

Contraste

Objetivos, Metas



Escolhendo o Melhor Gráfico

Um dos fatores mais importantes para criar um gráfico efetivo é saber qual tipo de gráfico utilizar. Para 
ajudar a escolher o tipo do gráfico, você deve fazer 3 perguntas básicas.

1 – Qual o tipo de dados em que você está trabalhando?

Ex: Números inteiros, reais, categorias, série temporal, etc.

2 – O que você está tentado mostrar?

Ex: Relação, comparação, distribuição, composição, etc.

3 – Quem irá consumir esta informação?

Ex: Diretor, gerente, cliente, etc.



Gráficos que você nunca deve usar

Tem gráficos que jamais deveria usar. 

Exemplos: Gráficos 3D, gráfico de pizza com mais de 5 séries, muitas cores, etc.

*imagens retiradas da internet



Porquê não usar 3D

Os 2 Gráficos são iguais, mas o gráfico 3D exibe tamanhos diferentes das fatias.

Assista: Quais Gráficos não devemos usar nos Dashboards

https://www.youtube.com/watch?v=_6lHrc6LxBQ


Cuidado com o Gráfico de Pizza

• Ordenar

• Não usar 3D

• Não ter mais de 5 fatias

Ruim Bom Recomendável



Principais Elementos de um Gráfico

Um gráfico é composto por vários elementos, alguns obrigatórios e outros não.



Formas de Criar um Gráfico

No Excel há várias formas de fazer a mesma coisa e criar um gráfico não é diferente. Depois de selecionar os 
dados temos as seguintes opções.

1 ALT + F1 – Cria o gráfico de colunas padrão na mesma guia da planilha.

2 F11 – Cria um Gráfico em uma nova planilha.

3 Guia Inserir – Gráficos. (Escolha de acordo com a necessidade)



Eixo Y (Vertical), começar por 0

Perceba que o Produto Régua, no Primeiro Gráfico aparenta ter menos da metade das vendas
Que o caderno, mas no gráfico a direita mostra que não é bem assim.

Assista: Melhores Práticas para Criação de Dashboards e Gráficos

https://www.youtube.com/watch?v=NDfmOSQrnI8


Ordene seu Gráfico Categórico

Bem mais fácil de interpretar não!?



Mude a cor ou linha quando houver Previsão



Alinhe o Eixo X na horizontal



Prefira Legendas diretamente nos Gráficos

Assista: Legenda Dinâmica no Gráfico de Linha no Excel

https://www.youtube.com/watch?v=IrAhDOb57DA


Elimine Elementos Desnecessários

• Quando houver rótulo de dados no gráficos, 
Remover Eixo Y.
• Remover legendas quando houver somente uma série.
• Resumir Valores quando é muito extenso.
• Remover nomes dos Eixos.
• Usar subtítulo



Cuidado com Imagens em Gráficos



Escolhendo o Melhor Gráfico



O que você vê nesta imagem?



E agora?



Se você não viu o pato na Primeira Imagem 
você tem algum tipo de problema visual.



Cuidado com as Cores Vermelho e Verde

Normal Com Problemas
Visuais



Recomendações de Cores e Símbolos



O Correto uso das Cores no Dashboard

Menor Maior

Neutro

Sequencial
A Cor é ordenada do Fraco para Mais Forte

Divergente
Duas sequencias de cores com o centro neutro

Categórico
Cores em Contraste para comparação individual

Realce
Cores para realçar algo

Alerta
Cor para alertar algo



Exemplo no uso das Cores (Sequencial)

Menor Maior

Sequencial
A Cor é ordenada do Fraco para Mais Forte



Exemplo no uso das Cores

Neutro

Divergente
Duas sequencias de cores com o centro neutro



Foco



Quantos 5 temos na imagem abaixo?



E agora? Ficou mais fácil?



Ou também



Quarteto de Anscombe (Anscombe's quartet)

• Quarteto de Anscombe é o nome dado a quatro conjuntos de dados que aparentam ser idênticos 
quando descritos por certas técnicas de estatística descritiva (como a média e a variância), mas que são 
muito distintos quando exibidos graficamente. Ele leva o nome do estatístico F.J. Anscombe que o publicou 
pela primeira vez em 1973, com o objetivo de demonstrar tanto a importância de se visualizar os dados 
antes de analisá-los quanto o efeito dos outliers (valor atípico) nas propriedades estatísticas.



Base de Dados do Quarteto de Anscombe



Gráficos de Anscombe

Todos os quatro conjunto de dados são
idênticos quando examinado usando estatística
básica, mas variam consideravelmente quando
graficados.



Comparação



Porque Dashboards?



Porque os Dashboards são importantes?

• Fácil e rápido de entender 

• Exibe somente os indicadores chaves para o negócio ou área

• Tudo em somente uma tela



Dashboard x Relatório

• Dinâmico e Interativo
• Fácil visualização
• 1 Tela
• Gráficos
• Informações Chaves

• Estático
• Detalhado
• Várias Páginas

Dashboard Relatório



Principais Erros na Criação de um Dashboard

• Mais de uma tela

• Muitos Detalhes

• Gráficos incorretos para aqueles dados

• Não destacar Informações Importantes

• Cores Incorretas, Saturação, muitas cores



Principais Erros na Criação de um Dashboard
• Ultrapassar o tamanho da tela
• Excesso de informações
• Gráfico errado para o tipo de dado
• Dados fora do contexto
• Dashboard Poluído
• Sem Alinhamento
• Excesso de Cores



Etapas na criação de um Dashboard a Cr



Escopo dos dados

Ignorado por muitos, mas é um processo importante na criação dos Dashboards. 

Consiste em Documentar os quais dados estão disponíveis e então definir:

• Quais são as métricas (medidas) importantes para o Dashboard? 

• Qual o período que será analisado?

• Como devem ser calculados estas métricas? (Ver com os responsáveis)

• Todos os dados estão disponíveis para pode criar estas métricas?

• A fonte de dados está disponível de forma fácil?

Assista: Use este Checklist antes de Começar seu Dashboard

https://www.youtube.com/watch?v=WIOrt8FpMmE


Definindo o Tipo de Dashboard

Dashboard Estratégico

Monitorar os kpis estratégicos da empresa, geralmente com comparativos de períodos anteriores ou metas. 
Auxilia os executivos na direção estratégica da empresa.

Dashboard Operacional

Monitorar processos de negócios, geralmente atualizados com muita frequência

Dashboard Analítico

Geralmente utilizado para grandes volumes de dados para prever tendências e descobrir insights



Siga meu trabalho

Inscreva-se em meu canal no Youtube

Entre para o seleto grupo no Telegram

Me siga no Linkedin

Siga-me no Instagram

Curta minha Fã Page

http://www.youtube.com/c/MinhasplanilhasBr?sub_confirmation=1
https://t.me/grupodashboard
https://www.linkedin.com/in/gersonggv
https://instagram.com/mplanilhas
https://www.facebook.com/MinhasPlanilhasBR

	PO
	Número do slide 2
	O que é Dashboard
	Definição de Dashboard
	Resumo
	Princípios Básicos para um Dashboard Eficiente
	Escolhendo o Melhor Gráfico
	Gráficos que você nunca deve usar
	Porquê não usar 3D
	Cuidado com o Gráfico de Pizza
	Principais Elementos de um Gráfico
	Formas de Criar um Gráfico
	Eixo Y (Vertical), começar por 0
	Ordene seu Gráfico Categórico
	Mude a cor ou linha quando houver Previsão
	Alinhe o Eixo X na horizontal
	Prefira Legendas diretamente nos Gráficos
	Elimine Elementos Desnecessários
	Cuidado com Imagens em Gráficos
	Escolhendo o Melhor Gráfico
	O que você vê nesta imagem?
	E agora?
	Se você não viu o pato na Primeira Imagem você tem algum tipo de problema visual.
	Cuidado com as Cores Vermelho e Verde
	Recomendações de Cores e Símbolos
	O Correto uso das Cores no Dashboard
	Exemplo no uso das Cores (Sequencial)
	Exemplo no uso das Cores
	Foco
	Quantos 5 temos na imagem abaixo?
	E agora? Ficou mais fácil?
	Ou também
	Quarteto de Anscombe (Anscombe's quartet)
	Base de Dados do Quarteto de Anscombe
	Gráficos de Anscombe
	Comparação
	Porque Dashboards?
	Porque os Dashboards são importantes?
	Dashboard x Relatório
	Principais Erros na Criação de um Dashboard
	Principais Erros na Criação de um Dashboard
	Etapas na criação de um Dashboard a Cr
	Escopo dos dados
	Definindo o Tipo de Dashboard
	Siga meu trabalho

