
 

A visão geral vs. os detalhes 
 
Um pouco mais de orientação sobre a escolha da forma do gráfico. Em geral, em geral. 
Esta é apenas uma regra geral. Há muitas exceções a todos esses princípios e regras. Mas, 
em geral, sempre que você quiser que as pessoas façam julgamentos precisos com base 
em seus gráficos, é geralmente apropriado ou útil usar codificações como comprimento, 
altura, posição medidas ao longo de um eixo comum. Certo? Então, sempre que você 
quiser que as pessoas comparem coisas com precisão, ou vejam mudança ao longo do 
tempo com muita precisão, ou vejam a associação entre duas variáveis de forma muito 
precisa, e assim por diante, tente usar a posição, a altura, ou comprimento, medidos ao 
longo de eixos comuns para codificar seus dados. 
 
Agora, isso não significa que outras codificações não são úteis. Codificações como, por 
exemplo, área, ou ângulo, ou cor, e assim por diante. Elas não são tão boas se o propósito 
da sua visualização é uma estimativa precisa, mas elas podem ser extremamente úteis 
quando o objetivo da sua visualização é fornecer uma espécie de panorama dos dados, 
uma visão geral dos dados. Área, cor, ângulo, etc e outras codificações que vimos em uma 
parte anterior desses vídeos, podem ser úteis em casos como este, por exemplo. 
 
O objetivo desses mapas, estes são gráficos que foram desenhados pelo The New York 
Times para mostrar os resultados de uma eleição presidencial. Como você pode ver, todos 
esses mapas usam área, cor, sombra, matiz, etc, para representar os dados. Então eles 
não são tão bons para comparações, por exemplo, para obter estimativas precisas ou fazer 
julgamentos precisos com base nos dados. Mas esse não é o propósito dessas 
visualizações. O propósito dessas visualizações é dar um panorama dos dados. Como o 
país votou em geral, se certas regiões votaram mais no Partido Democrata 
ou no Partido Republicano. O que importa aqui não é ser capaz de comparar Flórida 
com Illinois e Illinois com Califórnia ou uma cidade com outra cidade ou um município com 
outro município. Isso realmente não importa, neste caso particular. Eles se preocupam mais 
em mostrar o quadro geral. A visão panorâmica dos dados gerais. 
 
Se quiséssemos, por exemplo, classificar ou comparar municípios entre si, então não 
devemos usar um mapa. Devemos usar algum tipo de gráfico de barras ou algo parecido 
com isso, que é muito mais adequado para visualizar rankings ou para visualizar 
comparações. Mas, neste caso particular, é apenas uma visão geral dos dados. Portanto, 
formas de área, cor, matizes de cores são realmente muito bons para dar uma impressão 
geral dos dados. 
 
Agora o que acontece, porém, quando o propósito da visualização é múltiplo? Ou quando 
você quer tanto dar uma visão geral dos dados, e também que as pessoas tenham um 
julgamento preciso dos dados? Quando você quer, por exemplo em um caso como este, 
primeiro mostrar a totalidade dos Estados Unidos, o voto mais democrata, o voto mais 
republicano. Mas você quer também que as pessoas sejam capazes de classificar e 
comparar municípios um com o outro. Uma única visualização não vai servir para isso. Você 
vai precisar de mais de uma visualização. Você vai precisar de uma visualização para 
fornecer a imagem geral e depois visualizações secundárias para comparar as coisas. 



 

Certo? Você poderia começar com um mapa. Você poderia começar com uma série de 
mapas como estes. E então você pode me dar vários gráficos de barras, por exemplo, e 
gráficos de linha para mostrar a variação ao longo do tempo do voto democrata e do voto 
republicano. Esses gráficos secundários vão dar uma imagem muito mais precisa dos 
dados. Você começa com o geral e depois você passa para as especificidades. 
 


