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Resumo 

 

Nos últimos anos, muitos governos vêm aderindo à iniciativa de dados abertos através da 

adoção de políticas para disponibilizar publicamente dados sobre um amplo conjunto de 

atividades governamentais. Entretanto, a simples disponibilização dos dados não é suficiente 

quando grande parcela da população não possui os conhecimentos e habilidades técnicas 

necessárias para compreender ou utilizar a informação contida neles. O uso de ferramentas de 

visualizações de dados é uma proposta para atenuar essa dificuldade, com estudos 

demonstrando a eficiência do uso de visualizações na melhoria da interpretabilidade de dados. 

A proposta deste trabalho é o desenvolvimento da primeira versão de uma ferramenta web para 

recomendação de visualizações sobre um conjunto de dados abertos fornecidos, que possua 

uma interface de fácil utilização e gere visualizações de acordo com as convenções 

estabelecidas na literatura. A abordagem adotada consistiu na realização de uma revisão da 

literatura a fim de esclarecer os principais conceitos acerca de dados abertos e visualizações de 

dados, assim como consultar as recomendações encontradas na literatura para a construção e 

recomendação de visualizações. Em complemento, foram consultadas ferramentas que possuem 

propósito similar à ferramenta desenvolvida neste trabalho. Com base na literatura e nas 

ferramentas relacionadas, foram formulados modelos na notação de Modelagem de Processos 

de Negócio (BPMN) para os processos de entrada e transformação dos dados, assim como para 

o processo de decisão do tipo de visualização a ser sugerido. Estabelecidos os modelos, a 

ferramenta foi desenvolvida com base neles, utilizando tecnologias atuais. Por fim, é 

apresentada a conclusão com uma listagem das vantagens da ferramenta desenvolvida como: 

facilitar a criação de visualizações; melhora da interpretabilidade; possibilidade de 

interatividade; contribuição para a democratização da análise de dados; e compartilhamento. 

Ademais, há uma crítica que apresenta os pontos da ferramenta a serem aprimorados com 

sugestões de possíveis soluções. 

 

Palavras-chave: Recomendação de visualização. Visualização de dados. Dados abertos. 

 

Abstract 

 

Over the last decades, many governments have been adhering to the enterprise of open data 

through the adoption of politics for publicly providing data which concerns to a wide set of 

governmental activities. Although, the mere availability of data is not sufficient when a great 

part of the population does not have the knowledges and technical abilities required for 
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comprehending or making use of the information contained in these data. The use of viewing 

tools of data is a proposal for amending that difficulty, through studies which demonstrate the 

use efficiency of visualizations in the improvement of interpretability of data. The proposal of 

this work is developing the first version of a web tool for the recommendation of visualizations 

concerning to a set of open data, which has an interface of simple use and makes visualizations 

in accordance with the conventions established in the literature. The approach assumed has 

consisted in reviewing the literature in order to make clear the main concepts about open data 

and data visualizations, and also consulting the authors recommendations for construction and 

recommendations of visualizations. In addition, we consulted tools which have the similar 

proposal of that developed in this work. Based on the literature and related tools, models were 

developed in Business Process Modeling Notation (BPMN) for the processes of input and data 

transformation, as well as for the decision process of types of visualization to be suggested. The 

models established, the tool was developed based on them, by using recent technologies. 

Ultimately, the conclusion was presented with a list of advantages of the tool developed, such 

as: to facilitate the creation of visualizations; the improvement of interpretability; the possibility 

of interactivity; the contribution for democratization and sharing of data analysis. Besides, there 

is a criticism which shows the points of the tool that have to be improved with suggestions of 

possible solutions. 

 

Keywords: Visualization recommendation. Data visualization. Open data. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Com era da informação, o movimento de dados abertos emerge como um fenômeno, 

com o propósito de tornar os dados, principalmente os dados governamentais públicos, 

disponíveis para consulta, análise e visualização de dados (GRAVES & HENDLER, 2013). 

Contudo, o formato no qual os dados ainda são dispostos em portais de dados abertos, em 

grande volume e em formato tabular, pode parecer confuso para o usuário inexperiente. Além 

disso, devido à falta de padronização, muitas vezes é necessário um processo de limpeza e 

preparo dos dados antes e durante o processo de interação entre o cidadão e os dados (GRAVES 

& HENDLER, 2013).  

O esforço para promover a transparência pública e permitir maior participação do 

cidadão envolve o uso eficiente de ferramentas on-line para gerenciamento e manipulação de 

dados. Porém, ainda existe uma lacuna entre a disponibilidade dos dados e o uso efetivo deles, 

devido à falta de acesso ao hardware ou software necessários, ou mesmo aos recursos e 

habilidades financeiras e educacionais que permitam o uso efetivo desses dados (GURSTEIN, 

2011). Entre as diversas iniciativas que devem ser tomadas pelos governos para melhorar a 

interação e a interpretabilidade, que consiste na capacidade de os usários entenderem, 
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reconhecerem e interpretarem dados de maneira eficiente e precisa, uma medida possível é o 

uso de visualizações de dados (GURSTEIN, 2011).  

Desde as pinturas nas cavernas, que indicavam onde encontrar alimento, até os gráficos 

utilizados na revolução industrial, a visualização vem sendo utilizada como um mecanismo para 

representar dados sobre o mundo, de forma a diminuir a complexidade do processo de 

transmissão da informação (BERINATO, 2016).  

Logo, a união dos conceitos de dados abertos e visualização de dados promove a 

inclusão de cidadãos ainda não participantes do processo de compreensão, investigação e 

sugestões de propostas para os governos baseadas nos dados disponibilizados.  

Com o objetivo de promover a melhoria na interpretabilidade através da visualização de 

dados, a proposta deste trabalho é a construção de uma ferramenta web de recomendação de 

visualização de dados abertos de fácil utilização, e com o conjunto de regras para recomendação 

presente em seu agoritmo formulado de acordo com as recomendações encontradas na revisão 

da literatura. Entretanto, é imprescindível ressaltar que a ferramenta proposta não é limitada a 

conjuntos de dados abertos, podendo ser utilizada com qualquer conjunto de dados que esteja 

no formato exigido. A definição como uma ferramenta para a visualização de dados abertos 

está relacionada ao seu propósito original, pois o problema da interpretabilidade de dados 

abertos foi o que motivou o seu desenvolvimento. 

Como a construção de uma visualização de dados adequada aos tipos de dados e à 

intenção do usuário é um processo complexo, se faz necessária uma completa compreensão dos 

conceitos relacionados à visualização e a dados abertos, o que é realizado na seção 2. Na seção 

3, são apresentados trabalhos relacionados e recomendações presentes na literatura para o 

processo de desenvolvimento de visualizações, além da apresentação dos processos realizados 

por ferramentas de propósito similar ao da ferramenta desenvolvida neste trabalho. Na seção 4, 

são apresentados tanto os modelos que foram elaborados quanto a ferramenta em si. 

Finalizando, a seção 5 contém a conclusão com as vantagens da ferramenta desenvolvida e os 

pontos a melhorar futuramente. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Com a disponibilização de um referencial teórico neste trabalho, os principais conceitos 

são esclarecidos, assim como as recomendações encontradas na literatura servem de base para 

a formulação das regras utilizadas no algoritmo da ferramenta desenvolvida.   
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 Iniciamos pela conceituação de visualização de dados e as principais formas de 

visualização que são geradas pela ferramenta. Em seguida, é apresentado o conceito de dados 

abertos e proposta da utilização de visualizações para corrigir problemas inerentes à 

disponibilização desses dados. 

 

2.1 Visualização de dados 

 

Em um mundo que produz bilhões de gigabytes de dados por ano, organizações públicas 

e privadas detém a premissa de que uma simples representação gráfica pode condensar uma 

grande quantidade de dados, transmitindo informação de forma sucinta e precisa (BERINATO, 

2016). 

Linguagens visuais são utilizadas no mundo inteiro e a todo o momento, com o intuito 

de transmitir informações e auxiliar na compreensão de um cenário ou de tendências futuras. 

Um gerente constrói gráficos para mostrar o crescimento no número de vendas da sua empresa. 

O Google AdSense exibe gráficos referentes às visualizações, cliques e lucros de um site. 

Jornais constroem gráficos e infográficos para atraírem seus leitores e simplificar histórias 

complexas. Governos podem utilizar a visualização de dados governamentais para informar e 

promover a transparência perante seus cidadãos. Esses são apenas alguns exemplos da aplicação 

da visualização da informação no dia-a-dia, para fomentar a transmissão de informação 

(BERINATO, 2016). Neste contexto, podemos definir visualização de dados como a ciência 

que estuda como exibir dados abstratos visualmente de maneira que tendências, padrões e 

relações entre estes dados sejam compreendidas e que insights possam ser gerados a partir deles 

(DO NASCIMENTO & FERREIRA, 2005). 

CARD et al. (1999) define visualização como sendo o uso de representações visuais de 

dados interativas, e apoiadas por computador, para amplificar a cognição. Complementando a 

definição de CARD et al. (1999), é importante ressaltar que a visualização é uma parte 

importante do sistema cognitivo, visto que adquirimos mais informação através da visualização 

do que de outros sentidos (WARE, 2013). Dessa forma, visualizações gráficas exploram a 

capacidade da mente humana de trabalhar com imagens e identificar padrões (WARE, 2013).  

Segundo WARE (2013), as principais vantagens da utilização de visualizações são:  

● Permitem a compreensão de grandes quantidades de dados; 
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● Possibilitam a percepção de propriedades que são de difícil identificação quando 

estamos analisando os dados brutos, desta forma este reconhecimento de padrões nos 

dados pode dar origem à novas ideias. 

● Tornam aparentes possíveis problemas nos dados que são de difícil identificação quando 

se está analisando os dados brutos, por consequência, erros na coleta de dados podem 

ser identificados. Dessa forma, as visualizações também possuem um papel importante 

no controle de qualidade dos dados.  

● Permitem a compreensão das características tanto de dados de larga escala e de pequena 

escala. Isso pode ser valioso especialmente na possibilidade de associar as 

características identificadas entre si. 

● Facilitam a formação de hipóteses.  

Segundo ILIINSKY & STEELE (2011), existem duas categorias de visualização de 

dados: visualizações destinadas à exploração e visualizações destinadas à explicação. A 

exploração é caracterizada pela existência de um grande volume de dados, quando o usuário 

não tem pleno conhecimento de que tipo de informação está contida nestes dados. Neste caso, 

a transformação dos dados brutos em gráficos ou outro tipo de visualização auxilia o usuário a 

identificar tendências, padrões e anomalias (outliers). A exploração de dados existe para que o 

usuário “encontre a história que os dados têm para contar” (ILIINSKY & STEELE, 2011). 

Por outro lado, a explicação dos dados ocorre quando o usuário já sabe o que contém 

nos dados e deseja traduzir este conteúdo para outros, neste caso, a visualização cumpre o 

propósito de simplificar e destacar informações relevantes contidas nos dados. A explicação é 

parte de um cenário de apresentação, como um artigo ou uma reportagem, no qual existe uma 

narrativa verbal ou escrita suportando e explicando a visualização. A explicação se encaixa 

quando o usuário está “tentando contar uma história a um outro alguém” (ILIINSKY & 

STEELE, 2011). 

Considerando a grande quantidade de métodos de visualização, nos limitaremos a 

abordar os métodos de visualização de dados, que consistem em representar dados quantitativos 

de maneira estruturada. Partindo desta premissa, gráficos e tabelas são os principais meios de 

representação de informações da maneira desejada.  

Cada tipo de gráfico atende a propósitos específicos e é aplicável apenas a determinadas 

categorias de dados. Concluímos assim que a escolha do melhor gráfico para representar um 

conjunto de dados, a fim de cumprir os propósitos de uma visualização com qualidade não é 

uma tarefa simples. 
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Devido à existência de abordagens e técnicas de visualização mais adequadas a um 

propósito ou a outro, existe a importância de compreender as diferentes visualizações de dados, 

seus propósitos e aplicações. 

 

2.2 Tipos de visualizações de dados 

 

Variadas relações entre os dados podem demandar distintas técnicas e abordagens a fim 

de que os aspectos mais interessantes para o usuário sejam revelados. Desta forma, os valores 

inerentes, relacionamentos e estruturas dos dados devem ser considerados no processo de 

decisão sobre a técnica de visualização mais adequada (ILIINSKY & STEELE, 2011). 

Segundo ILIINSKY & STEELE, (2011), há dois fatores-chave a serem considerados na 

análise do conjunto de dados quando busca-se construir uma visualização: se uma propriedade 

visual é ordenada naturalmente, e quantos valores distintos dessa propriedade o leitor pode 

facilmente diferenciar. Essa análise deve ocorrer porque a ordenação natural e a quantidade de 

valores distintos determinam se uma propriedade visual é mais adequada para dados 

quantitativos, ordinais, categóricos ou relacionais. Alguns exemplos de propriedade visual são: 

cor, forma, ângulo e densidade. Além dos fatores citados, outra característica crucial para a 

escolha da visualização é o tipo de dado a ser codificado (ILIINSKY & STEELE, 2011).  

RIBECCA (2016) cataloga cerca de 60 tipos de visualizações de dados, dentre elas 

gráficos, diagramas e tabelas, entre outros. Essa variedade dificulta o processo de escolha, assim 

como estabelece a necessidade de decisão entre explorar novos tipos de visualizações ou optar 

pelas visualizações clássicas as quais provavelmente o leitor está mais familiarizado. 

Já TUFTE (2001) define os gráficos como sendo frequentemente a melhor maneira de 

possibilitar a exploração de a explicação dos dados de um dataset. O presente trabalho, limita-

se a esse tipo de visualização, restringindo-se ainda mais aos tipos de gráficos mais comuns: 

gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de pizza e gráficos de dispersão.  

FEW (2012) define um gráfico de dispersão (scatter plot) como aquele que possui 

pontos que ocupam um lugar no gráfico para representar a relação entre valores quantitativos. 

Esse gráfico utiliza a posição vertical e horizontal do ponto no plano para relacionar dois 

conjuntos de valores quantitativos. ILIINSKY & STEELE (2011) ressaltam a aplicabilidade de 

gráficos de dispersão para evidenciar correlações. Além das características já mencionadas, é 

possível traçar uma linha, geralmente reta, em gráficos de dispersão, quando o propósito é 

evidenciar uma tendência existente ou um padrão geral. 
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Gráficos de linhas são os de maior valor agregado quando aplicados sobre dados 

contínuos, cumprindo o papel tanto de conectar valores individuais quantitativos, como também 

de para evidenciar as variações de uma série de valores. Podendo relacionar, nesse segundo 

caso, dados quantitativos com dados categóricos (FEW, 2012). Normalmente, os gráficos de 

linha têm a dimensão de dados independentes percorrendo ao longo do eixo horizontal e a 

dimensão de dados dependentes ao longo do eixo vertical. Séries temporais são gráficos de 

linhas neste formato, nas quais os valores de tempo normalmente progridem da esquerda para 

a direita no eixo horizontal e outra dimensão de dados é exibida no eixo vertical (ILIINSKY & 

STEELE, 2011).  

O gráfico de barras, sendo um dos gráficos mais comuns e úteis, é definido por FEW 

(2012) como um dos mais indicados para representar dados quantitativos. ILIINSKY & 

STEELE (2011) destacam sua utilidade para comparar valores de dados dentro ou entre 

categorias, destacando que este gráfico é adequado a dados discretos. O gráfico de barras pode 

ser construído tanto com linhas verticais (colunas), como horizontais (barras), entretanto FEW 

(2012) aponta uma melhor interpretabilidade em gráficos com barras horizontais. A escala de 

um gráfico de barras deve iniciar sempre do zero. Já o início de uma barra, deve conter um 

rótulo categórico, demonstrando seu significado, enquanto o final da barra conecta-se 

diretamente com seu valor quantitativo, tornando simples a sua interpretação e a comparação 

com os outros valores representados (FEW, 2012). 

O Gráfico de pizza, com seu formato circular representa valores quantitativos em 

proporção à sua área total (geralmente em porcentagem). Diferente de outros gráficos, no 

gráfico de pizza, o eixo é representado pelo perímetro do círculo e pode ser rotulado com os 

valores quantitativos correspondentes, entretanto essa prática não é comum, pois dificulta a 

compreensão. FEW (2012) não recomenda a utilização de gráficos de pizza, pois o considera 

deficiente na comunicação da informação, seu principal argumento é que pode ser 

particularmente difícil comparar os tamanhos das fatias quando essas possuem pouca diferença 

de tamanho. Do mesmo modo ILIINSKY & STEELE (2011) ressaltam que, para a comparação 

de valores, gráficos de barras podem ser mais adequados que de pizza, principalmente pela 

maior facilidade em comparar diferentes comprimentos do que ângulos distintos. Porém, 

enquanto FEW (2012) desaconselha a utilização ILIINSKY & STEELE (2011) recomendam 

que gráficos de pizza sejam utilizados cuidadosamente e em casos em que há poucas fatias 

(categorias). 
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Em complemento aos gráficos, uma propriedade visual utilizada como um recurso 

efetivo para relacionar valores quantitativos com itens categóricos são as cores, especialmente 

quando o atributo posição já foi utilizado (FEW, 2012). Segundo FEW (2012), a utilização de 

cores funciona também em gráficos de pontos, linhas e barras, desde que o tamanho do objeto 

não dificulte a distinção das cores.  

Em gráficos de linhas, quando a distinção categórica por cor já foi utilizada, pode ser 

realizada a distinção por pontos ou outras formas, que também são eficientes, porém mais 

difíceis de distinguir que a variação de de cor. Relacionar os valores quantitativos categóricos 

por meio do estilo da linha (contínua, pontilhada ou tracejada), é uma prática recomendada por 

FEW (2012) apenas quando a impressão de cores não está disponível. 

 Quanto à qualidade mínima esperada dos gráficos, TUFTE (2001) definiu alguns 

critérios que todo gráfico deve satisfazer para cumprir o propósito de transmitir a informação 

contida em um conjunto de dados com transparência, precisão e eficiência. Segundo TUFTE 

(2001), todo gráfico deve: 

● Exibir os dados. 

● Induzir o espectador a pensar sobre o conteúdo contido no dado, não sobre a 

metodologia, o design ou a tecnologia para a produção do gráfico. 

● Evitar distorções que o dado não contém. 

● Apresentar muitos números em um pequeno espaço disponível. 

● Tornar grandes conjuntos de dados coerentes. 

● Encorajar o leitor a comparar diferentes pedaços do conjunto de dados. 

● Exibir os dados em muitos níveis de detalhamento, de uma visualização ampla até uma 

granularidade mais fina. 

● Servir a um propósito, descrito claramente: descrição, tabulação, explicação ou 

decoração. 

● Ser integrado com a descrição estatística do dataset. 

 

2.3 Dados abertos e transparência 

 

Segundo OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION (2018), podemos definir dados 

abertos como dados que podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer 

pessoa - sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas 

mesmas regras. 
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De acordo com a OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION (2018), as características que 

definem os dados abertos são:  

● Disponibilidade e acesso: estarem disponíveis completamente e sob custo não maior 

que um custo razoável de reprodução, de preferência por download pela internet. Os 

dados também devem estar disponíveis de uma forma conveniente e modificável. 

● Reutilização e redistribuição: serem fornecidos sob termos que permitam a reutilização 

e a redistribuição, incluindo a mistura com outros conjuntos de dados. 

● Participação Universal: todos devem poder usar, reutilizar e redistribuir. Não deve haver 

discriminação contra campos de atuação ou contra pessoas ou grupos.  

Assim como as organizações privadas, organizações governamentais também produzem 

uma ampla variedade e grande volume de dados relacionados a diversos âmbitos do governo e 

da sociedade, como aspectos econômicos e sociais (UBALDI, 2013). Com a expansão do acesso 

à informação, as reivindicações pela disponibilização de dados governamentais vêm crescendo 

progressivamente (E-SIC, 2015)2. O incentivo pela disponibilização e o aumento na procura a 

dados abertos partem da compreensão de que a disponibilização de dados é parte de uma 

iniciativa que visa praticar a transparência das contas públicas e promover a compreensão e 

participação do cidadão nas decisões governamentais (OPEN GOVERNMENT 

PARTNERSHIP, 2011)3. 

Aderindo ao movimento mundial de incentivo à transparência e disponibilização de 

dados abertos (OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP, 2015) e no intuito de promover uma 

prestação de contas por parte do governo, o Brasil implantou em novembro de 2011 a lei 12.527, 

denominada Lei de Acesso à Informação - LAI, que regula o acesso à informação, definindo a 

transparência, através da disponibilização dos dados governamentais, como preceito geral e o 

sigilo como exceção, exigindo por parte do governo medidas para a disponibilização de dados 

e suporte aos pedidos de informações (BRASIL, 2011). 

Conceitos como dados abertos, governo aberto, transparência e participação da 

população, apresentam-se interligados através de uma série de recursos e tecnologias, 

evidenciando a necessidade de ferramentas para auxiliar às pessoas no acesso, compreensão e 

manipulação desses dados (DE CARVALHO FREITAS et al, 2018). Devido a essa 

 
2 O e-SIC é o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, no qual são realizados pedidos de acesso 

à informação, além da disponibilização de relatórios estatísticos dos pedidos de informação e recursos. 

 
3 Lançada em 2011, a Open Government Partnership - OGP (Parceria para Governo Aberto) é uma iniciativa  

internacional da qual atualmente participam 79 países e entidades da sociedade civil. A proposta é que as entidades 

governamentais participantes assumam compromissos de transparência em relação aos dados públicos. 
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necessidade, utiliza-se das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a 

disponibilização efetiva de dados abertos. Exemplos deste uso por parte do governo brasileiro 

são (i) o Portal da Transparência, mantido pelo Ministério da Transparência e Controladoria-

Geral da União (CGU, 2004); e (ii) o Portal Brasileiro de Dados Abertos, mantido pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

Em relação aos desafios enfrentados pelo usuário para interagir com os dados já 

disponibilizados, a utilização tecnologias da informação pode ser uma solução para tornar o 

cidadão habilitado a processar, mesclar e interpretar estes dados (GRAVES & HENDLER, 

2013). Ferramentas de visualização de dados são exemplos de recursos que possibilitam o 

consumo e a interação do cidadão com conjuntos de dados, além de facilitar a interpretabilidade 

e identificação de padrões, integrando assim, cidadãos que não estão habituados a lidar com 

dados brutos (BARCELLOS et al, 2017). Um exemplo da aplicação da visualização de dados 

em portais governamentais de dados abertos é o Portal da Transparência, já citado 

anteriormente, que além de disponibilizar os dados em seu formato bruto, também gera gráficos 

automaticamente a partir destes dados, além de possibilitar certo nível de interação com as 

visualizações (CGU, 2004). Desta forma, com a utilização de mecanismos intuitivos de 

visualização e manipulação de dados, o acesso à informação contida nos dados abertos é 

facilitado e o propósito de transparência e acessibilidade que rege a iniciativa de 

disponibilização de dados governamentais está mais próximo de ser cumprido (GRAVES & 

HENDLER, 2013).  

 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Nesta seção, é apresentada uma fundamentação teórica, através de um revisão da 

literatura, a fim explicar os propósitos da recomendação de visualizações e as propostas 

encontradas na literatura a respeito de técnicas de recomendação. Posteriormente, são apontadas 

algumas ferramentas com propósito em algum nível similar ao da ferramenta aqui apresentada. 

O intuito é auxiliar na compreensão da proposta deste trabalho assim como estabelecer algumas 

referências. 

 

3.1 Revisão da Literatura 
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Habitualmente, a construção de visualizações de dados é uma das primeiras etapas no 

processo de exploração de dados, entretanto identificar tendências e possíveis pontos de 

interesse do usuário em grandes conjuntos de dados a fim de recomendar visualizações 

relevantes não é uma tarefa trivial. Desta forma, o desafio de escolher a visualização ideal para 

representar um determinado conjunto de dados estimula diversos trabalhos científicos que 

visam orientar essa escolha, como FEW(2012), ILIINSKY & STEELE (2011), (BERINATO, 

2016) e TUFTE (2001). Por outro lado, com o progresso das tecnologias de informação, surgem 

trabalhos que visam automatizar o processo de escolha e construção da visualização ideal 

através de ferramentas de recomendação de visualização, como as apresentadas por LUO  et al. 

(2018), VARTAK et al, (2015) e GOTZ & WEN (2009). 

Um agravante do processo de recomendação é o fato de que a classificação de uma 

visualização como interessante ou não, depende de uma série de fatores, VARTAK  et al. (2015) 

classifica uma visualização como interessante quando ela apresenta uma grande divergência 

(ou discrepância) a partir de um referencial, que pode ser, por exemplo, outro conjunto de 

dados, dados históricos ou o restante dos dados presentes no conjuntos de dados fornecido. 

Entretanto, VARTAK  et al. (2015) aponta que outros fatores podem ser consideradas ao 

classificar o quão interessante é uma visualização, como a estética, outros atributos particulares 

dos dados ou algumas tendências existentes. 

Sobre o processo de recomendação automatizada de visualizações, VARTAK  et al. 

(2017) define alguns fatores principais que devem ser considerados ao optar por uma 

recomendação, destacando que sistemas diferentes podem priorizar diferentes fatores, 

dependendo do propósito da aplicação. Dentre estes, o aspecto mais relevante a ser considerado 

é definido pelas características dos dados, uma vez em que o propósito do sistema de 

recomendação é destacar atributos do conjunto de dados como padrões, tendências e valores de 

interesse. Entre as características dos dados que um sistema de recomendação deve considerar 

estão: resumos do conteúdo do dataset, as correlações entre os atributos e os e padrões e 

tendências existentes. 

Outro fator a ser considerado pela ferramenta de visualização é o objetivo da tarefa do 

usuário como, por exemplo, se tem um caráter mais exploratório ou explicativo, se visa a 

comparação de subconjuntos de dados a fim de obter insights, ou se busca padrões específicos 

ou outliers (VARTAK  et al., 2017). Mais um ponto a se avaliar é a semântica e conhecimento 

de domínio, como um fator importante para que as recomendações apresentem informações 

interessantes para o usuário. A relevância da facilidade de compreensão, buscando recomendar 



12 
 

e/ou gerar uma visualização intuitiva e a preferência do usuário também são destacadas por 

VARTAK  et al. (2017) como mais dois aspectos a serem considerados quando busca-se 

recomendar uma visualização de dados adequada. 

 

3.2 Tecnologias relacionadas 

 

Assim, como a ferramenta proposta por este trabalho, outras aplicações também 

possuem o propósito automatizar o processo de recomendação de visualização para o usuário. 

Alguns exemplos são: a ferramenta SEEDB (VARTAK  et al., 2015), o software Tableau Public 

(TABLEAU, 2003a) e o DeepEye (QIN  et al., 2018). Nenhuma das ferramentas listadas a 

seguir tem a proposta de ser utilizada especificamente com dados abertos, mas dentro das suas 

limitações, relacionadas ao formato dos arquivos ou do banco de dados, todas podem ser 

utilizadas para manipular conjuntos de dados abertos. Ademais, as ferramentas relacionadas 

utilizam técnicas de aprendizado de máquina para a decisão das visualizações a serem 

recomendadas, enquanto a ferramenta REV não utiliza aprendizado de máquina. 

 

3.2.1 SEEDB  

 

A proposta do framework  SEEDB (VARTAK  et al., 2015) consiste em, dado um 

conjunto de dados, verificar as possíveis visualizações que podem ser construídas, avaliar as 

mais promissoras e recomendar aquelas que podem ser mais úteis para o usuário identificar 

tendências e outras informações interessantes. Como desafios, os autores da ferramenta citam 

(a) a escala, devido ao grande número de visualizações que podem ser construídas e (b) a 

dificuldade de avaliar a utilidade de uma visualização, pois isso depende de uma variedade de 

fatores. Assim, é considerado que uma visualização interessante é aquela que apresenta desvios 

de uma dada referência. Até então não é conhecida nenhuma ferramenta que utilize esta 

abordagem de utilizar a variação de uma referência para recomendar visualizações (VARTAK  

et al., 2015). 

Para a recomendação de visualização, primeiro o usuário especifica na interface os 

subconjuntos de dados que deseja utilizar, além disso, seleciona as colunas do conjunto de 

dados que devem ser colocadas nos eixos x e y da visualização, como resposta recebe um 

conjunto de visualizações recomendadas (VARTAK  et al., 2015). O diferencial da ferramenta 
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está em exibir um grande conjunto de visualizações ao mesmo tempo em que consegue avaliar 

se este conjunto contém as visualizações mais interessantes para o usuário. 

Em comparação com a ferramenta proposta neste trabalho, denominada REV, o SEEDB 

diferencia-se por oferecer a possibilidade de construção manual das visualizações, além das 

recomendações automatizadas, enquanto a ferramenta proposta propõe-se a apenas realizar as 

recomendações (VARTAK  et al., 2015). Sendo assim, o software aqui proposto apresenta um 

escopo mais reduzido com menos possibilidades para o usuário, mas, por outro lado, apresenta 

uma interface mais simplificada e objetiva. 

Outra diferença é o uso de técnicas de computação distribuída entre as visualizações 

candidatas e técnicas de pruning na tomada de decisão das recomendações, que reduzem 

consideravelmente o tempo gasto no processo de recomendação (VARTAK  et al., 2015), 

enquanto a ferramenta deste trabalho não utiliza nenhuma técnica específica para melhora de 

performance. 

Sobre o suporte à diferentes conjuntos de dados, a proposta do SEEDB é atuar como 

uma camada de middleware que pode ser executado sobre qualquer Sistema de Gerenciamento 

de Banco de Dados (SGBD) compatível com SQL, entretanto, espera-se que as tabelas do banco 

de dados estejam em um esquema no formato snowflake, representado por tabelas de 

fatos centralizadas que estão ligadas a múltiplas dimensões, o que constitui uma 

limitação. Divergindo-se assim da ferramenta proposta, que espera como entrada um arquivo 

em formato “.csv”, não interagindo com SGBDs. 

 

3.2.2 Tableau Public 

 

O Tableau consiste em um software que permite aos usuários gerar visualizações com 

dados de diferentes fontes, incluindo arquivos CSV e bancos de dados relacionais. Além disso, 

também oferece recursos avançados para exploração de dados, como classificação filtragem, 

drilldown, agrupamento e pivotagem de dados. 

Através da funcionalidade Show Me, o Tableau recomenda o tipo de visualização de 

dados mais adequado de acordo com os campos de dados de entrada, possibilitando também 

que o usuário opte por outros tipos de visualizações disponíveis. O aspecto chave para o 

funcionamento do Show Me é o uso da linguagem de especificação algébrica VizQL. O VizQL 

executa uma query sobre um conjunto de dados, assim como outras linguagens de consulta, 

como o SQL, por exemplo, porém se diferencia das outras linguagens por apresentar o resultado 

https://pt.qwe.wiki/wiki/Fact_table
https://pt.qwe.wiki/wiki/Fact_table
https://pt.qwe.wiki/wiki/Dimension_(data_warehouse)
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da query em formato de múltiplas visualizações de dados, como tabelas, gráficos, mapas e séries 

temporais, dentre outras (TABLEAU, 2003b), (MACKINLAY  et al., 2007) . 

As expressões VizQL são definidas pela interação do usuário, de arrasta campos do 

conjunto de dados para a área “linhas” e para a área “colunas”, existentes no painel de dados, 

na interface do Tableau. O software classifica os campos em dimensões (identificadas na 

interface pela cor azul), que são tipicamente campos categóricos; e medidas (identificadas na 

interface pela cor verde), que usualmente são campos quantitativos e passam por algum tipo de 

agregação. A estrutura básica de uma visualização é definida de acordo com a ordem dos 

campos inseridos nas áreas “rows” (linhas) e “columns” (colunas) que identificam, 

respectivamente, as categorias (labels) e o eixo do gráfico recomendado, como mostrado na 

tabela abaixo (MACKINLAY  et al., 2007). 

 

Figura 1 – Interface do software de construção e recomendação de visualizações de dados Tableau 

Public. 

 

Fonte: TABLEAU (2003b). 

 

Como descrito anteriormente, as regras de recomendação automática do Tableau 

baseiam-se nas características dos dados. As três propriedades de dados suportadas pelo 

software são as seguintes: tipo de dado (texto, data, data e hora, numérico ou booleano); função 

do dado (medida ou dimensão); e interpretação do dado (discreto ou contínuo). Baseado nessas 

propriedades dos dados, é realizada a seguinte classificação: 

1. C = categórico (dados discretos ou dimensões)  

a. Cdate = dados categóricos de datas (data ou data e hora) 
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2. Q = quantitativos (dados contínuos)  

a. Qd = Quantitativos dependentes (medidas)  

b. Qi = Quantitativos independentes ou Qdate (dimensões) 

Um exemplo para explicar o conceito de dados quantitativos dependente e 

independentes seria: o número que representa o total de vendas de um determinado produto é 

uma variável independente, enquanto o valor total recebido pelas vendas seria uma variável 

dependente, pois depende do total de vendas realizadas.  

A tabela 1, adaptada de MACKINLAY  et al. (2007), apresenta as regras automáticas 

do modo Automatic Marks, disponível no Tableau, no qual as duas colunas da tabela são 

referentes aos dados mais à direita nos campos “colunas” e “linhas” presentes da interface do 

software e, a partir dos tipos de dados, é determinado o tipo de gráfico a ser recomendado. 

 

Quadro 1 – Regras do modo Automatic Marks. 

Campo 1 Campo 2 Tipo de visualização 

C C tabulação cruzada (crosstab) 

Qd C Gráfico de barras 

Qd Cdate Gráfico de linhas 

Qd Qd Gráfico de dispersão 

Qi C Diagrama de Gantt 

Qi Qd Gráfico de linhas 

Qi Qi Gráfico de dispersão 

Fonte: MACKINLAY  et al. (2007). 

 

 O principal diferencial do Tableau em relação a ferramenta proposta neste trabalho está 

em oferecer uma série de funcionalidades para que o usuário construa sua visualização 

manualmente e com diferentes níveis de sofisticação, caso possua os conhecimentos 

necessários, indo além da funcionalidade de recomendação de visualizações Show-me. Além 

disso, a versão gratuita do software apresenta limitações como o máximo de 10GB de 

armazenamento, enquanto a ferramenta REV não apresenta restrições quanto ao tamanho do 
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conjunto de dados em si, entretanto, ao trabalhar com conjuntos de dados de grandes dimensões 

sua performance será afetada. 

 

3.2.3 DeepEye 

 

O software DeepEye, assim com o Tableau e a ferramenta proposta, também leva em 

consideração em seu processo de recomendação de visualização de dados as propriedades dos 

dados de entrada. O DeepEye pode ser definido como uma ferramenta de busca que converte 

as Palavras-chave inseridas pelo usuário no sistema em uma query, e, como resultado desta 

query, apresenta visualizações interessantes para o usuário (QIN  et al., 2018).  

O DeepEye mantém um conjunto interno de visualizações classificadas, como boas e 

segue os seguintes passos para recomendação de visualizações (QIN  et al., 2018): 

1. O usuário insere ou seleciona uma única tabela com dados. 

2. O usuário insere um conjunto de palavras chave para busca nesta tabela. 

3. O mecanismo de busca irá gerar um conjunto de visualizações de acordo com as 

palavras chave. 

4. O módulo de transformação de visualização realizará a comparação das visualizações 

geradas com as visualizações armazenadas em um conjunto prévio de boas 

visualizações e, através dessas comparações, o módulo de ranqueamento de 

visualizações definirá o ranking com as melhores visualizações. 

5. As melhores visualizações, de acordo o software, serão retornadas para o usuário. 

6. O usuário pode escolher sua visualização predileta e descobrir mais visualizações pelo 

módulo de Navegação Facetada. 

Para definir qual será a recomendação de visualização para um determinado dataset, a 

ferramenta DeepEye considera o tipo de dado de uma coluna, classificado nas seguintes 

categorias:  

● Quantitativos: valores numéricos em uma coluna  

● Discretos: quantidades, sempre representadas por números inteiros. 

● Contínuos: valores localizados dentro de uma escala contínua, medidas mensuráveis. 

Ex: altura, peso, etc. 

● Qualitativos: categorias que representam a classificação dos indivíduos. São valores não 

mensuráveis. 
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Nota-se que a classificação dos dados pelas ferramentas Tableau e DeepEye são 

equivalentes. A tabela 2, abaixo, apresenta a equivalência das classificações dos tipos de dados 

do Tableau (MACKINLAY  et al., 2007) e do DeepEye (QIN  et al., 2018). 

 

Quadro 2 – Equivalência das classificações dos tipos de dados entre as ferramentas Tableau e DeepEye. 

Tableau DeepEye 

Categóricos Qualitativos 

Quantitativos dependentes Quantitativos contínuos 

Quantitativos independentes Quantitativos discretos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A principal distinção entre o DeepEye e a ferramenta deste trabalho é o ranqueamento 

das visualizações executado pelo DeepEye para que as multiplas visualizações sejam 

recomendadas em ordem de prioridade, utilizando seu algoritmo de aprendizado de máquina 

denominado learning to rank, enquanto a ferramenta REV também recomenda multiplas 

visualizações quando apropriado, mas sem um mecanismo de ranquamento. 

 

4 A FERRAMENTA DESENVOLVIDA  

 

O principal propósito da ferramenta desenvolvida é a recomendação automática de 

visualizações, permitindo que o usuário selecione quais atributos deseja analisar, priorizando a 

facilidade de uso. O código está disponibilizado no repositório http://tiny.cc/REV e o link para 

utilização é http://tiny.cc/REVAPP. 

Nesta seção, são descritas as etapas necessárias para a elaboração da ferramenta de 

recomendação de visualizações de dados denominada REV. As etapas consistem em: definição 

do escopo da ferramenta; classificação dos tipos de dados das colunas do conjunto de dados 

fornecido; transformação dos dados; e decisão e construção das visualizações a serem 

recomendadas para o usuário. Visto que coube à autora, a partir da revisão da literatura, definir 

o escopo da ferramenta (primeira etapa), as etapas seguintes, realizadas pelo algoritmo da 

ferramenta desenvolvida são descritas na figura 2. 
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Figura 2 – Processo de recomendação de visualização de dados pela ferramenta REV em notação 

BPMN 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1 Definição do escopo 

 

A ferramenta REV considera que os dados fornecidos estarão em formato tabular. Esta 

delimitação foi estabelecida por este formato ser um dos mais comuns em datasets, como 

apontado por MUNZNER (2014). A autora descreve tabelas como um conjunto de dados 

formado por itens, que são entidades individuais discretas, como uma linha ou uma célula em 

uma tabela simples; e atributos, que são propriedades específica que podem ser medidas, como 

o salário de uma pessoa, por exemplo.  

Além do formato tabular, espera-se que os arquivos inseridos estejam em formato ".csv" 

por ser um dos formatos mais comuns entre os arquivos disponibilizados nos portais de dados 

abertos e por atender ao critério de que dados abertos devem ser legíveis por máquinas (OPEN 

DATA HANDBOOK, 2019), (UMBRICH, Jürgen; NEUMAIER, Sebastian; POLLERES, 

2015). 

Quanto ao gráficos que podem ser recomendados pela ferramenta, fazem parte do 

escopo os seguintes gráficos estatísticos em 2D: gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos 

de pizza e gráficos de dispersão. As características dos formatos citados foram melhor descritas 

no capítulo anterior sobre gráficos. Não estão no escopo da ferramenta os seguintes gráficos: 

gráficos em 3D, gráficos que representam dados multidimensionais e gráficos que traduzem 

conceitos geográficos (latitude, longitude).  
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A delimitação dos tipos de gráficos a serem adotados pela ferramenta se fez necessária, 

tanto pela necessidade de diminuir a complexidade do processo de recomendação e construção 

dos gráficos, quanto por alguns formatos não serem recomendados pelos autores consultados 

na literatura. FEW(2012) descreve uma lista de tipos de gráficos não recomendados por ele por 

não cumprirem o seu propósito principal de representação, como o gráfico de donuts, por 

exemplo. Além disso ILIINSKY & STEELE (2011) ressaltam que a escolha de um novo 

formato ou um formato pouco popular de representação de dados requer esforço para ensinar o 

usuário a ler determinada representação, por isso foram adotadas algumas das representações 

gráficas mais comuns para os dados. 

 

4.2 Classificação dos tipos de dados fornecidos 

 

Dentre as inúmeras características do conjunto de dados fornecido que podem ser 

consideradas para a construção, e recomendação de visualizações de dados, como descrito por 

VARTAK  et al. (2015), MUNZNER (2014) e FEW(2012), a ferramenta apresentada neste 

trabalho considera as características dos dados, como o aspecto principal a definição do tipo de 

visualização a ser recomendado. Segundo MUNZNER (2014), muitos aspectos do design de 

dados são orientados pela natureza dos dados que estão à disposição, englobando tanto a 

semântica do dado, quanto seus tipos. Partindo desta concepção, a primeira etapa do algoritmo 

desenvolvido é a análise dos dados fornecidos pelo usuário, classificando cada coluna da tabela 

individualmente. 

Os dados das colunas do conjunto de dados fornecido são classificados pela ferramenta 

em três categorias: dados categóricos, categóricos de data (temporais) ou quantitativos 

(incluindo quantitativos dependentes e independentes). Essa classificação foi adotada ao se 

mostrar comum e efetiva em outras ferramentas com propósito similar, como Tableau 

(MACKINLAY  et al., 2007) e DeepEye (QIN  et al., 2018), porém foi simplificada. A seguir, 

uma versão atualizada o quadro comparativo da classificação dos tipos de dados apresentado 

no capítulo 4, acrescentando a ferramenta REV. 
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Quadro 3. Equivalência das classificações dos tipos de dados entre as ferramentas Tableau, DeepEye e 

a ferramenta proposta neste trabalho. 

Tableau DeepEye REV 

Categóricos Qualitativos Categóricos 

Quantitativos dependentes Quantitativos contínuos 
Quantitativos 

 Quantitativos independentes Quantitativos discretos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a classificação dos dados, aqueles classificados como quantitativos são 

disponibilizados para seleção no campo “Variável X”, enquanto os quantitativos são exibidos 

nos campo “Variável X” e “Variável Y”. Essa separação ocorre devido à necessidade de existir 

pelo menos uma coluna de dados quantitativos para a concepção dos gráficos. Além disso, os 

dados quantitativos são disponibilizados nos dois campos devido à possibilidade de o usuário 

desejar comparar duas colunas quantitativas, o que ocorreria através de um gráfico de dispersão. 

 

Figura 3 – Interface da ferramenta REV. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 4 representa o processo de categorização das colunas do conjunto de dados em 

quantitativos e qualitativos e disponibilização na interface para a seleção pelo usuário utilizando 

a notação BPMN (Business Process Modeling Notation) (DUMAS, Marlon  et al., 2006). 
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Figura 4 – Processo de classificação dos tipos de dados das colunas do conjunto de dados e listagem na 

interface para seleção, em notação BPMN. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a seleção das colunas pelo usuário, que indica o interesse na comparação das 

colunas na visualização recomendada, ocorre o processo de transformação dos dados (figura 5) 

através das seguintes operações (QIN  et al., 2018) : 

● Compartimentação (binning): consiste no processo de separar o dado em categorias 

menores. Valores temporais são particionados em dia, mês e/ou ano. Valores numéricos 

são particionados com base em intervalos consecutivos, por exemplo: bin1 [0, 10), bin2 

[10, 20]. 

● Agrupamento: consiste em agrupar os valores quantitativos baseados nos valores 

categóricos correspondentes. 

Após a transformação, que categoriza os dados em grupos, os dados de um mesmo grupo 

podem passar pela etapa de agregação, na qual são executadas funções como a soma, seleção 

do menor valor, seleção do máximo valor e contagem de valores em uma coluna. 

Devido às suas características, o dados que representam datas, que podem ser agrupados 

em dia, mês e ano, recebem um tratamento diferenciado pela ferramenta aqui proposta, assim 

como no Tableau (MACKINLAY  et al., 2007) em que representam uma categoria à parte 
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(Cdate), diferenciando-se dos demais dados categóricos. O tratamento consiste no algoritmo 

identificar quais campos compõem a data – que pode ser formada por dia mês e ano, somente 

dia e mês ou somente ano – o formato da data – que pode variar entre dia-mês-ano, ano-mês-

dia ou mês-dia-ano – e quantos anos distintos estão representados nos dados. Através das 

características dos dados, o algoritmo define se os dados serão agrupados em relação ao ano, 

em relação ao conjunto mês-ano ou ao mês-ano-dia. Esse processo de compartimentação e 

agrupamento de dados em relação à data corresponde à operações de análise denominadas drill-

down, que consiste em visualizar a informação em nível mais detalhado (menor granularidade), 

neste caso, no nível mês e dia; ou rollup, que consiste na agregação do dado em relação a uma 

ou mais dimensões (maior granularidade), neste caso, agrupar os dados em relação ao ano 

correspondente (VAN DER AALST, 2013). Todo esse processo é detalhado na figura 5. 

Os dados de uma coluna de dados quantitativos, além de, caso uma coluna de data tenha 

sido selecionada, serem agrupados em relação à data, sempre serão agrupados também a em 

relação aos dados categóricos correspondentes. Por exemplo, levando em consideração a tabela 

1, que representa um possível conjunto de dados disponibilizado pelo usuário: se fossem 

selecionadas as colunas “Mês ano” e “Valor empenhado”, os valores da coluna “Valor 

empenhado” além de serem agrupados pela data correspondente, também deveriam ser 

agrupados em relação ao órgão superior relacionado e ao órgão/entidade vinculada, a fim de 

recomendar e construir gráficos completos, que não omitam aspectos importantes do conjunto 

de dados. Dessa forma, além de exibir as colunas selecionadas pelo usuário, a visualização 

também evidenciaria outras categorias relacionadas aos valores quantitativos, conforme 

demonstrado na figura 4, na qual cada linha do gráfico representa uma categoria da coluna 

"Órgão/Entidade vinculada". 
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Tabela 1. Exemplo de representação tabular do conjunto de dados aceito na ferramenta REV. 

Mês 

ano 
Órgão superior Órgão/Entidade vinculada 

Valor 

empenhado 

Valor 

liquidado 

01/2019 

Ministério da 

Educação Universidade Federal Fluminense 2.028.074.776,87 174.252.291,48 

02/2019 

Ministério da 

Educação Universidade Federal Fluminense 25.378.660,23 173.647.562,75 

03/2019 

Ministério da 

Educação Universidade Federal Fluminense 10.560.240,41 168.508.803,15 

01/2019 

Ministério da 

Educação 

Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro 496.783.149,73 43.030.958,57 

02/2019 

Ministério da 

Educação 

Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro 3.113.468,98 41.434.307,93 

03/2019 

Ministério da 

Educação 

Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro 9.608.989,43 47.529.645,53 

Fonte: adaptado de CGU (2019). 
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Figura 4. Interface da ferramenta REV. Gráfico gerado com dados quantitativos agrupados por data e 

por órgão/entidade vinculada. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 5 – Processo de transformação dos dados pela ferramenta, em BPMN. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na última e principal etapa, o gráfico a ser gerado é determinado pelas colunas 

selecionadas e pelas características de cada gráfico (FEW, 2012), (ILIINSKY & STEELE, 

2011), sendo que estes devem se adequar aos critérios que todos os gráficos devem satisfazer 

para cumprir o propósito de transmissão da informação (TUFTE, 2001), conforme explicado 

no capítulo sobre gráficos.  

No caso do gráfico de pizza foi encontrada uma contradição, visto que sua utilização é 

desaconselhada por FEW (2012) ao mesmo tempo que ILIINSKY & STEELE (2011) não 

desaconselham mas recomendam evitar a representação de um gráfico desse tipo com muitas 

categorias (fatias) para evitar uma visualização confusa. Sendo assim, a solução adotada foi não 

recomendar o gráfico de pizza quando ele compreender mais de 5 categorias, além disso, o 

gráfico de pizza é recomendado juntamente com o gráfico de colunas, para que o gráfico de 

pizza possibilite a comparação do tipo parte-todo, enquanto o gráfico de barras viabiliza a 

comparação das categorias de dados entre si. 

O gráfico de barras é recomendado pela ferramenta quando o subconjunto de dados 

consiste em uma coluna categórica e outra quantitativa. O gráfico de linha, como utilizado 

usualmente, representa a variação de valores (dados quantitativos) ao longo do tempo (coluna 

de data). Já o diagrama de dispersão, é recomendado pela ferramenta para a comparação de 

valores quantitativos. 

Sendo assim, o quadro 4 representa em formato simplificado os gráficos a serem 

recomendados de acordo com os tipos dos dados das duas colunas selecionadas pelo usuário, 

processo que é repesentado mais detalhadamente na figura 6. 
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Quadro 4. Representação simplificada da recomendação de acordo com os tipos dos dados inseridos. 

Tipo de dado da coluna X Tipo de dado da coluna Y Recomendação 

Quantitativo Categórico (com menos de 

5 categorias) 

Gráfico de pizza e 

Gráfico de 

colunas 

Quantitativo Categórico (com mais de 5 

categorias) 

Gráfico de 

colunas 

Quantitativo Quantitativo 
Gráfico de 

dispersão 

Quantitativo Categórico de data (com 

mais de 5 meses ou anos 

distintos) 

Gráfico de linhas 

Quantitativo Categórico de data (com 

menos de 5 meses ou anos 

distintos) 

Gráfico de 

colunas 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6 – Processo de recomendação de visualização com base nos dados. Em notação BPMN. 

 

Fonte: Elaboração própria. 



29 
 

5 CONCLUSÃO 

  

 Neste trabalho, aprofundamos alguns conceitos como dados abertos e visualização de 

dados a fim de explicitar o problema abordado: a dificuldade de interpretabilidade de conjuntos 

de dados abertos, principalmente para usuários sem conhecimentos técnicos sobre o tema. Além 

de apresentar a proposta da utilização do uso de ferramentas de recomendação de visualização 

como possível solução. 

A concretização da solução proposta deu-se pelo desenvolvimento de uma ferramenta 

web para recomendação de visualizações. A ferramenta busca implementar as recomendações 

encontradas na literatura para a construção de visualizações de qualidade, com as características 

dos dados fornecidos sendo o principal fator direcionador do processo de recomendação. 

Um dos aspectos positivos da ferramenta consiste em facilitar a criação de visualizações. 

VARTAK  et al. (2017) e GRAVES & HENDLER (2013) citam a facilidade para criar 

visualizações como um dos requisitos mais críticos para as ferramentas de recomendação de 

visualização. A etapa inicial do processo de manipulação dos dados consiste na limpeza do 

conjunto de dados, um processo composto por inúmeras tarefas que normalmente devem ser 

realizadas pelo usuário, exigindo um considerável esforço manual de tentativa e erro a fim de 

que a leitura do conjunto de dados seja feita corretamente pela ferramenta de visualização 

(VARTAK  et al., 2017). Na ferramenta proposta, após a inserção do arquivo com os dados, o 

processo de limpeza é feito automaticamente, assim como a concepção da visualização, 

exigindo pucas interação do usuário, facilitando assim a utilização por usuários sem 

conhecimentos técnicos. 

Outro fator relevante é que, sendo baseada na aplicação de técnicas existentes na 

literatura que visam a escolha das melhores codificações para cada tipo de dado, as 

visualizações geradas possuem foco na simplicidade, eliminando o problema de visualizações 

poluídas com características que desviam a atenção do usuário ou dificultam a 

interpretabilidade. 

Uma funcionalidade adicional é a possibilidade de interatividade: a ferramenta 

apresenta opções como analisar determinada fatia da visualização, dar um zoom, ou esconder 

determinadas categorias do gráfico, como uma linha específica de um gráfico de linhas por 

exemplo. Dessa forma, é possível que o usuário foque sua análise nos atributos da visualização 

que mais lhe interessam. 
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A ferramenta de certa forma também contribui para a democratização da análise de 

dados, pois suários inexperientes nesse assunto podem, com poucos cliques, receber uma 

recomendação de visualização que evidencia correlações, padrões e tendências, proporcionando 

insights relevantes. Além disso, a proposta é de uma ferramenta aberta, enquanto outras opções 

são pagas. Ao integrar a ferramenta a um portal de dados abertos, por exemplo, um passo 

importante é dado em direção à popularização da análise de dados abertos. 

Outra funcionalidade apontada como relevante na literatura é o compartilhamento. 

GRAVES & HENDLER (2013) apontam que o processo de gerar uma visualização muitas 

vezes é seguido da ação de compartilhar a visualização gerada em meios como redes sociais. 

Todas as visualizações geradas pela ferramenta REV podem baixadas com um clique, 

possibilitando o compartilhamento no meio que o usuário desejar. 

 

5.1 Trabalhos futuros 

 

Por se tratar de uma primeira versão, a ferramenta apresenta diversos pontos que podem 

ser aprimorados e novas funcionalidades que podem ser implementadas para melhor 

performance e maior qualidade das visualizações. 

É necessário que futuramente seja adicionada à ferramenta uma introdução que 

esclareça o modo utilização de utilização da ferramenta ao usuário, assim como uma opção que 

exiba uma explicação do propósito do software e do modelo de regras utilizado para a 

construção das visualizações. 

LIU & HEER (2014) apresentaram um experiemento no qual é observado que atrasos 

(delays) na ferramenta reduzem a taxa na qual os usuários fazem observações, fazem 

generalizações e geram hipóteses, prejudicando significativamente a experiênciado usuário. 

Sendo assim, se faz necessária uma análise da arquitetura do sistema e de infraestrutura para a 

diminuição das taxas de resposta da ferramenta desenvolvida. Uma solução comumente adotada 

é a utilização de paralelismo para processamento de grandes volumes de dados em menor 

tempo. 

 BERINATO (2016) ressalta que o principal critério que define a qualidade de uma 

visualização é se ela cumpre com o propósito pretendido pelo usuário. Portanto, se faz 

necessária uma avaliação com um conjunto de usuários para avaliar a qualidade das 

visualizações geradas, a fim de verificar se o propósito principal da ferramenta desenvolvida, a 

melhoria da interpretabilidade para usuários pouco experientes, foi realmente alcançado. A 
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amostra selecionada deve representar os perfis de usuários presentes nos ecossistema de dados 

governamentais abertos, uma referência são os seguintes perfis identificados por GRAVES & 

HENDLER (2013): funcionários do governo; consumidores dos dados governamentais 

(pessoas cujo trabalho implica o uso de dados governamentais, seja para realizar análises ou 

gerar propostas para futuras políticas públicas); pesquisadores e jornalistas; e cidadãos comuns. 

 Outro objetivo importante é identificar a tarefa ou visão pretendida pelo usuário. Uma 

possível solução, de baixo nível de complexidade, a ser adotada é a obtenção de informações 

explicitas sobre a tarefa pretendida através da definição de um conjunto de possíveis atividades 

como: comparação, correlação, identificação de valores outliers, etc. e a possibilidade de que o 

usuário escolha uma dessas opções em uma lista na interface da ferramenta. Uma opção mais 

sofisticada seria o uso de mecanismos de aprendizado de máquina para inferir a intenção do 

usuário através do comportamento dele ao utilizar o software (VARTAK  et al., 2017). 

 Outra aplicação futura, cabível para evoluir a ferramenta e sua utilidade, seria a 

integração da ferramenta REV com repositórios de dados não estruturados ou multi-

estruturados, chamados data lakes, que podem ser governamentais, como portais de dados 

abertos, ou não (FANG, 2015). A associação de um grande repositório de dados com uma 

ferramenta de recomendação de visualização naturalmente acarretaria em desafios de 

integração dos dados, assim como desafios na adaptação da ferramenta para executar consultas 

sobre um grande volume de dados sem grandes perdas de performance, mas também concederia 

o benefício de o usuário não precisar fornecer arquivos individuais com os conjuntos de dados 

a serem analisados pelo software, uma vez em que todo os dados estariam disponíveis em um 

único repositório com a ferramenta integrada a ele. 

Além dos aspectos citados, é ampla a quantidade de estudos publicados sobre sistemas 

de recomendação e desenvolvimento de visualizações de dados, portanto, a tarefa de encontar 

soluções para as limitações desta ferraenta e coleta de possíveis novas funcionalidades não deve 

apresentar grandes obstáculos. 
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