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Milhões de pessoas usam o Microsoft Excel para monitorar e classificar os dados, além de realizar várias 

operações financeiras, matemáticas e estatísticas com ele. O programa é um excelente recurso para 

a coleta de dados e um componente comum em kits de ferramentas de análise. Apesar de o Excel ter 

muitos recursos que ajudam você a começar a usar os dados, o Tableau leva seus dados para o próximo 

patamar, com análises flexíveis e responsivas. 
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Armazenando seus dados no Excel? 
Combine e integre esses dados com o Tableau.

Como ferramenta de planilha tradicional, o Excel é usado para adicionar, coletar e armazenar todos 

os detalhes dos seus dados. Porém, percorrer um milhão de linhas de dados espalhados por pastas de 

trabalho faz com que o processo de revelar a história dos seus dados se torne extremamente trabalhoso. 

Você pode acabar totalmente perdido, passando horas à procura dos dados nos quais deseja se concentrar.

Como saber qual pasta de trabalho, ou até mesmo qual planilha ou guia, tem o conteúdo que você 

precisa acessar? E se conteúdo não estiver lá? E se os dados armazenados no Excel contiverem apenas 

uma parte da sua história de dados e a outra parte estiver em uma ferramenta diferente?

Embora o Excel seja ótimo para armazenar seus dados, o Tableau pode reunir facilmente todos os dados 

que você mantém em planilhas e pastas de trabalho aparentemente diferentes, até mesmo dados que 

não estejam armazenados no Excel. Você pode analisar os dados facilmente a partir de uma combinação 

de subtabelas, planilhas e pastas de trabalho, tudo de uma só vez. Com o Tableau, você economiza 

tempo ao obter uma exibição completa dos seus dados em um só lugar.
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Você está usando gráficos no Excel? 
Em vez disso, crie visualizações e gráficos ainda mais 
informativos com o Tableau.

Como uma boa ferramenta de planilha, o Excel é voltado para números. Números são simples e vão 

direto ao assunto, mas ver linhas em uma planilha não é uma maneira muito atraente de pesquisar 

dados ou apresentar análises.

Todos confiam nos números: você, seu chefe e o chefe do seu chefe. Você pode dinamizar seus 

números para criar gráficos que representem visualmente os resultados da sua análise, mas uma 

ferramenta como o Excel pode deixar a desejar na hora de fazer perguntas de acompanhamento.

No Excel, você precisa ter uma ideia razoável sobre as respostas às suas perguntas antes de decidir 

qual gráfico exibe melhor os resultados da sua análise. Quem tem esse nível de previsão para todos os 

tipos de análises? Mesmo se você achar que tomou a decisão certa sobre qual gráfico usar, os dados 

já podem ter mudado. Pode haver informações adicionais disponíveis para ajudar em sua análise. 

Talvez os resultados do seu gráfico não tenham a aparência esperada ou não respondam à pergunta 

de maneira adequada. Em casos como este, você geralmente precisa começar tudo de novo.

O Tableau vai além dos gráficos estáticos, tornando sua análise visual e facilitando uma visão mais 

holística dos seus dados. Você pode ajustar as visualizações dos seus dados facilmente para explorar 

cada ângulo com liberdade, sem a necessidade de estar intimamente familiarizado com detalhes no 

nível da planilha ou com análises complicadas.
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Em última análise, seus dados informam as melhores opções de gráficos, e não o contrário. As visualizações 

do Tableau, adoradas tanto por acadêmicos quanto por profissionais de negócios, são otimizadas para lidar 

com dados novos e mutáveis. Elas promovem naturalmente visualizações novas e relevantes. Ao enfatizar a 

análise (e não o gráfico) para exibir seus resultados, você pode se concentrar menos em prever as respostas  

e se concentrar mais em fazer as perguntas certas.

Choosing charts and graphs in Excel? 
Build charts and even more insightful visualizations with Tableau

Like a good spreadsheet tool, Excel is oriented around numbers. Numbers are raw and straight 

to the point, but seeing rows in a spreadsheet isn’t a very compelling way to dig into the data or 

present your analysis. 

You trust the numbers, your boss trusts the numbers, and your boss’s boss trusts the numbers. 

You can pivot your numbers to create charts that visually represent the results of your analysis, 

but asking follow-up questions is where a tool like Excel can fall short. 

In Excel, you need to have a reasonable idea about the answers to your questions before deciding 

which chart best displays the results of your analysis. Who has this level of foresight for all 

types of analysis? Even after you think you’ve made the right decision about which chart to 

use, the data might have changed; there might be additional information available to help with 

your analysis; or the results of your chart don’t look the way you expect, or answer the question 

properly. In cases like this, you often have to start over. 

Tableau moves beyond static charts by making your analytics visual, facilitating a more holistic 

view of your data. You can effortlessly adjust visualizations of your data so you can freely 

explore each angle—without needing to be intimately familiar with spreadsheet-level details or 

complicated analyses.

Ultimately, your data informs the best chart and graph choices—not the other way around. 

Tableau visualizations, loved by academics and business professionals alike, are optimized to 

handle new and changing data. They naturally promote fresh and relevant visualizations. By 

putting emphasis on the analysis rather than on the chart to display your results, you can focus 

less on predicting the answers and focus more on asking the right questions.
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Usando o Excel para cálculos? 
Experimente o Tableau para análises e cálculos ainda  
mais sofisticados.

Você pode usar as fórmulas e funções do Excel, como PROC ou SOMA, para realizar vários cálculos nos 

seus dados. E, embora a conveniência dessas tarefas seja importante, pode ser necessário avançar as 

suas análises para o próximo patamar, e rápido.

Além de uma linguagem de cálculo inteligente, o Tableau tem recursos internos para ajudar a organizar 

seus dados em uma estrutura e em um formato que você e outras pessoas possam utilizar. Essas análises 

possibilitam que os dados sejam explorados à vontade. Elas revelam e isolam exceções com rapidez, 

detectam padrões ocultos, mostram localizações geográficas, exibem tendências e modelam o futuro, 

para que você possa antecipar os resultados.

Com o Tableau, você pode analisar seus dados sem se preocupar em corrompê-los ou em perder 

semanas ou meses de trabalho porque alguém acidentalmente excluiu uma de suas fórmulas. Seus 

dados ficam seguros porque nunca são gravados na fonte de dados original. O Tableau permite que você 

encontre todos os ângulos de pesquisa, fazendo perguntas organicamente e sem esforços e permitindo 

que as respostas levem até novas e surpreendentes informações.

Using Excel for calcs? 
Try Tableau for calcs and even richer analytics

You can use Excel’s formulas and functions, like LOOKUP or SUM, to perform a number of 

calculations on your data. And while it’s important that these tasks be convenient, you might find 

yourself needing to take your analysis to the next level—and fast. 

In addition to a smart calculation language, Tableau has a number of built-in features to help you 

get your data in a structure and format you and others can use. These analytics allow you and 

others to explore data at will. Quickly reveal and isolate outliers, discover hidden patterns, show 

geographical locations, see trends, and model the future so you can anticipate results. 

With Tableau, you can analyze your data without worrying about your data becoming corrupt, or 

losing weeks or months of work because someone accidentally deleted one of your formulas. Your 

data is safe, because it never writes back to your original data source. Tableau lets you find every 

angle of inquiry, effortlessly and organically asking questions and letting the answers lead you to 

new and amazing insights.
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Compartilhando relatórios do Excel? 
Experimente os recursos de compartilhamento e exploração 
colaborativa com o Tableau.

Quando chega a hora de compartilhar os resultados da sua análise no Excel com outras pessoas, você pode 

compartilhar um relatório físico ou um PDF. Mas, e se você quiser que outras pessoas tenham permissão para 

fazer perguntas de acompanhamento e interagir com os dados? Compartilhar ou convidar outras pessoas 

para colaborar nas suas planilhas do Excel requer um certo nível de configuração adicional, precauções e,  

às vezes, até mesmo plug-ins de terceiros.

Com o Tableau, a colaboração é incorporada como uma etapa integral no ciclo de análises da sua organização. 

Não há configurações ou complementos adicionais necessários para compartilhar ou colaborar com os dados. 

Com o Tableau Server e o Tableau Online, seus dados estão disponíveis centralmente na Web. Basta publicar  

e compartilhar visualizações e painéis com as pessoas com quem você deseja colaborar.

Sharing Excel reports?  
Try sharing and collaborative exploration with Tableau

When it comes time to share the results of your analysis in Excel with others, you can share 

a physical report or PDF. But what if you want to allow others to ask follow-up questions and 

interact with the data? Sharing or inviting others to collaborate on your Excel spreadsheets 

requires a level of additional configuration, precautions, and sometimes even third-party 

plugins. 

With Tableau, collaboration is built in as an integral step in your organization’s cycle of analytics. 

There are no additional configurations or add-ons required to share or collaborate with data. 

With Tableau Server and Tableau Online, your data is centrally available on the web. Simply 

publish and share visualizations and dashboards with the people you want to collaborate with.
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Conclusão

Usar o Excel junto com o Tableau leva sua análise de dados para o próximo patamar. Liberte-se 

das restrições de planilhas e gráficos estáticos e descubra um novo mundo de exploração de dados, 

informações e interatividade, que permite que todos criem conversas com os dados.

Se você armazena seus dados no Excel, experimente o Tableau para combinar tudo isso. Em vez de lutar 

para escolher gráficos e tabelas, use o Tableau para criar visualizações informativas e interativas. Se você 

está cansado de escrever cálculos, experimente as análises do Tableau com o recurso de arrastar-e-soltar 

e responda a perguntas mais profundas. Em vez de enviar relatórios, desenvolva estratégias sofisticadas 

colaborando, consultando e explorando dados e painéis compartilhados com o Tableau.

Seja respondendo a uma pergunta rápida, colaborando com outras pessoas ou disponibilizando análises 

para toda a empresa, o Tableau permite que seus dados causem grande impacto.

Baixe uma avaliação gratuita hoje mesmo ou confira todos os produtos que a Tableau tem a oferecer.

Sobre o Tableau 
O Tableau é uma plataforma de análise visual empresarial completa e integrada que ajuda a impulsionar 

pessoas e organizações com os dados. Seja na infraestrutura local ou na nuvem, no Windows ou no Linux, 

o Tableau aproveita seus investimentos prévios em tecnologia e se adapta às suas necessidades à medida 

que seu ambiente de dados evolui e cresce. Explore todo o potencial dos seus recursos mais valiosos: os 

dados e as pessoas.

 

Recursos adicionais
Cinco coisas que suas planilhas não podem fazer

Página Tableau para analistas

Blog do Tableau

Participe da comunidade do Tableau

https://www.tableau.com/pt-br/products/trial
https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/5-things-your-spreadsheets-cant-do
https://www.tableau.com/pt-br/tableau-analysts
https://www.tableau.com/pt-br/about/blog
https://www.tableau.com/pt-br/community

