
   

Treinamentos Tableau Desktop 
Oferecemos treinamentos curtos, de 1 ou 2 dias, com o intuito de capacitar e estimular os participantes para 

que trabalhem com Tableau de forma eficiente. 

Teoria - Apresentação: Os tópicos são apresentados com power point e explicados detalhadamente. Os 

participantes ficam livres para fazerem perguntas a qualquer momento. 

Aplicação dos conceitos: Todos os tópicos apresentados são exercitados na prática, através de exercícios 

propostos na sequência da teoria. Os exercícios são baseados em workbooks criados com Tableau, onde o 

usuário é desafiado a aplicar o conhecimento para resolver um problema. 

O objetivo é que, após o treinamento, os participantes estejam aptos a tirar qualquer informação desejada de 

grandes volumes de dados, criar planilhas, dashboards e histórias. 

O treinamento de 1 dia cobre os conceitos necessários para explorar dados e tirar informações estratégicas, 

utilizando os principais recursos do Tableau: 

1. Introdução 

a. Introdução ao Tableau 

b. Interface e navegação 

c. Conceitos e um pouco de teoria de BI 

2. Conexão com uma fonte de dados 

a. Conexão ao vivo 

b. Extração de dados 

c. Joins 

3. Conexão a múltiplas fontes de dados 

a. Data blending 

b. Exemplos e cenários 

4. Filtros 

a. Filtros em medidas e dimensões 

b. Filtros em etapas 

c. Filtros em diversas planilhas 

d. Top N / Bottom N – Principais valores 

5. Cálculos 

a. Criação e edição de campos calculados 

b. Cálculo de linha vs. Cálculo de agregação 

c. Campos calculados entre diferentes fontes de dados 

6. Grupos e Conjuntos 

a. Diferentes formas de criar grupos 

b. Conjuntos fixos e dinâmicos 

c. Conjuntos combinados 

7. Cálculos de tabela 

a. Overview cálculos de tabela 



   

b. Particionamento: Escopo e direção 

c. Percentual do total 

d. Média móvel 

e. Média de janela 

f. Ranking – Classificação combinada 

8. Parâmetros 

a. Overview parâmetros 

b. Criando e configurando parâmetros 

c. Utilizando parâmetros em conjunto com campos calculados 

O treinamento de 2 dias cobre tópicos adicionais ao treinamento de 1 dia, que possibilitam análises mais 

profundas e também a criação de dashboards e histórias, para apresentar as informações criadas de forma 

eficaz, facilitando o entendimento dos interessados: 

9. Estatísticas e previsões 

a. Linhas de referência 

b. Linhas de tendência 

c. Análise preditiva 

10. Comparando medidas contra metas 

a. Gráfico de marcador 

b. Inversão da medida real e da meta 

c. Configuração das faixas de referência da meta 

11. Mapas 

a. Configurações e função geográfica 

b. Geocoding com nomes de cidade, estado e país 

c. Pontos no mapa com latitude e longitude 

12. Imagens de fundo 

a. Inserindo imagem de fundo 

b. Plotando indicadores sobre imagem de fundo 

13. Ações 

a. Overview 

b. Navegação entre diferentes planilhas e painéis 

14. Dasboards (painéis) 

a. Planejamento 

b. Desenvolvimento 

15. Histórias 

a. Overview 

b. Desenvolvimento 

16. Gráficos customizados 

a. Nuvem de palavras 

b. Diagrama de caixa 

c. Diagrama de Pareto 

17. Overview Tableau Server 

a. Funcionalidades, interface e navegação 


