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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

https://www.perceptualedge.com/


Resumo

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

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

#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



Porque Visualizar Dados?



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



Resumindo. Porque Gráficos?

• Ajuda a descobrir Outliers

• Ajuda a Memorizar

• Analisar Tendências

Fonte: The BIG BOOK OF DASHBOARDS



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



Cuidado com o Gráfico de Pizza

• Ordenar

• Não usar 3D

• Não ter mais de 5 fatias

Ruim Bom Recomendável



Eixo Y (Vertical), começar por 0



Ordene seu Gráfico Categórico



Alinhe o Eixo X na horizontal



Prefira Legendas diretamente nos Gráficos



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 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



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



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



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



O que é Self-Service BI

Basicamente, é autoatendimento ao usuários criarem seus Próprios 
Relatórios ou Dashboards sem precisar de terceiros. 

Vantagens:

- Agilidade na criação de Relatórios e Dashboards



Suplementos Self-Service BI no Excel

- O Microsoft Excel possui suplementos de Self-Service BI desde a 
versão 2010, sendo nativo a partida da versão 2016.

Os Suplementos são:

• Power Query - ETL

• Power Pivot – Modelagem e DAX

• Power View* - Descontinuado


