
Como o Data Studio funciona? 
 
Antes de começar a usar a ferramenta, vamos ver como Data Studio funciona. Este é o 
fluxo de trabalho geral quando você está tentando usar seu conjunto de dados no Data 
Studio. 
 
Vamos dizer que você tem um conjunto de dados de alguma fonte. Primeiro você tem que 
se conectar com uma fonte de dados, depois você analisa e visualiza os dados no Data 
Studio e então você compartilha o que criou.  
 
O primeiro passo é conectar. Para se conectar a seus dados, você pode usar diferentes 
conectores no Data Studio. Há mais de 160 conectores disponíveis, do Google e de outros 
fornecedores, e você pode usar estes conectores para puxar seus conjuntos de dados de 
mais de 500 fontes diferentes. Há bastantes fontes de dados aqui e neste curso vamos nos 
concentrar principalmente no upload de arquivos e no conector do Google Sheets. E 
também vamos tentar falar um pouco sobre o conector BigQuery mais tarde. 
 
Uma vez que você se conectou aos seus dados usando esses conectores, seus dados 
estão prontos para serem usados no Data Studio. É aí que você analisa e visualiza os 
dados que você conectou.  
 
Há diferentes ferramentas e recursos disponíveis no Data Studio que ajudam você a 
analisar seus dados. Há o recurso Explorer que permite que você rapidamente faça análises 
ad hoc para obter respostas a perguntas. Você também pode usar Data Blending para unir 
dados de diferentes fontes. Você pode usar Custom Functions (funções customizáveis) para 
criar seus próprios campos e colunas em seus dados. Charts and tables (gráficos e tabelas) 
permitem que você visualize seus dados em seus painéis. Você pode trazer External 
Content (conteúdo externo) usando iframe ou imagens. E a Report Gallery (galeria de 
relatórios) também está disponível, e ela funciona como modelos que você pode usar para 
criar sua própria visualização a partir de um modelo já estabelecido em vez de começar do 
zero. 
 
Digamos que você já usou todos esses recursos e você criou um painel ou relatório que 
visualiza seus dados. O próximo passo seria compartilhar o que você criou. Há diferentes 
maneiras de compartilhar também. Você pode compartilhar seu painel diretamente usando 
um link ou por endereços de email. Normalmente, quando você cria um painel, só você 
pode vê-lo, mas você pode dar permissão para outras pessoas visualizarem o painel 
usando os endereços de email delas ou você pode compartilhar por um link, em que você 
cria um link e a pessoa a quem você der o link pode acessá-lo e ver o painel. Você também 
pode dar permissões de edição. Você pode embedar seu painel em sites externos usando 
código iframe ou oEmbed. Você também pode criar PDFs e enviá-los. Você pode gerar 
emails programados por meio dos quais as pessoas podem obter uma cópia em PDF do 
seu relatório em um intervalo regular em seus endereços de email. 
 
Então, esse é o panorama de uso do Data Studio. A seguir, vamos entrar na ferramenta e 
passar por cada um desses passos, um por um, usando um conjunto de dados. 



 
Para começar a usar o Data Studio, abra o seu navegador e vá ao endereço 
datastudio.google.com. Se esta é sua primeira vez usando o aplicativo, você provavelmente 
terá de ir ao fluxo de trabalho e fornecer as permissões necessárias para o aplicativo para 
que ele possa ser executado em sua conta. Depois de ter concluído o fluxo de trabalho, 
esta é a página inicial que vamos ver. Nesta página você pode ver todos os relatórios, 
fontes de dados e visualizações do Explorer a que você tem acesso. E nós vamos ver tudo 
isso em detalhes. 
 
No lado esquerdo, você tem a lista de itens recentes e também os itens que foram 
compartilhados com você e o botão "Create" (criar) lhe permitirá criar novos itens como 
relatórios ou fontes de dados. Relatórios são basicamente seus painéis. Eles são os 
arquivos que você cria aos quais você anexa seus dados e depois cria gráficos, 
visualizações, adiciona imagens, texto. E você vai compartilhá-los com seu público, que vai 
poder então visualizar e interagir com eles. As fontes de dados são o que permite que você 
traga dados para o seu relatório. Uma maneira muito simplista de pensar sobre fontes de 
dados são tabelas de dados às quais você tem acesso em seu relatório e que você pode 
visualizar. 
 
Para criar uma nova fonte de dados, você vai basicamente clicar no botão "create" (criar) e 
selecionar "data source" (fonte de dados) e a partir daí você pode selecionar qualquer um 
destes conectores que estão disponíveis no Data Studio e então fornecer a configuração 
necessária dentro deles. Por exemplo, eu posso selecionar o conector do Google Sheets e 
de lá eu posso selecionar uma planilha específica e, em seguida, selecionar uma planilha 
específica ou organizá-la, e então conectar.  
 
Uma vez que eu fizer isso, Data Studio vai criar uma nova fonte de dados e esta fonte de 
dados pode então ser anexada a diferentes relatórios e então os dados desta planilha 
específica, você vai ser capaz de acessá-los em seus relatórios e visualizá-los. Uma coisa 
que você deve ter em mente é que a mesma fonte de dados pode ser usada em diferentes 
relatórios e um único relatório pode ter uma ou mais fontes de dados conectadas a ele. 
 
Em seguida, vamos criar o nosso primeiro relatório no Data Studio. 
 


