
Incorporando conteúdo externo com Data Studio 
 
É útil ter em mente que os painéis do Data Studio não só permitem que você crie gráficos, 
quadros e tabelas, mas estes painéis também permitem que você incorpore conteúdo 
externo. 
 
Por exemplo, vou adicionar uma nova página, e nesta nova página, eu posso colocar 
qualquer novo texto que eu queira. Posso adicionar uma imagem. Posso adicionar formas, e 
eu também posso usar URL de incorporação.  
 
Por exemplo, vou tentar adicionar um vídeo do YouTube, então aqui está um vídeo do canal 
Fuel Economy. Vou copiar este link, e então vou voltar para o painel. E para essa URL de 
incorporação, vou colar o conteúdo, apertar enter, e agora o vídeo está incorporado. 
 
Eu também posso pegar os dados de origem que temos no Google Sheets e publicá-los na 
web. Posso deixar apenas a nossa planilha selecionada disponível como uma página web. 
Posso copiar este link, voltar ao nosso painel, criar um elemento URL de incorporação, colar 
a URL e pressionar Enter. Agora, os usuários serão capazes de ver os dados que temos, os 
nossos dados de origem, no próprio painel. 
 
Se eu clicar no botão de visualização, temos nossos quadros e gráficos em páginas 
diferentes, mas esta página também inclui o vídeo do YouTube que incorporamos e os 
dados de origem na planilha que temos. 
 
Até agora, em nosso painel, usamos uma única fonte de dados criada a partir da planilha do 
Google Sheets que temos. Você deve ter em mente que também pode trazer outras fontes 
de dados. Por exemplo, se você tem um arquivo CZ em seu armazenamento local, no seu 
computador, você pode acrescentar isso ao seu relatório. Uma maneira de fazer isso seria 
para ir a "resource" (recurso) e "manage data resources" (gerenciar recursos de dados), e 
então adicionar uma fonte de dados. Isto vai listar novamente todos os conectores que 
estão disponíveis. E você pode selecionar um conector de upload de arquivo e então fazer 
upload de seu arquivo aqui. Esses arquivos serão limitados a 100 megabytes de tamanho e 
serão enviados para armazenamento na nuvem do Google. 
 
Você também pode selecionar o conector BigQuery. E então usar quaisquer fontes de 
dados BigQuery que você tenha, ou usar qualquer um dos conjuntos de dados públicos que 
estão disponíveis no BigQuery. Tenha em mente que sempre que você estiver usando 
esses conectores pela primeira vez, você pode ter que autorizá-los para garantir que esses 
conectores funcionem em sua conta no Google Data Studio. 
 


