
O template de pesquisa e opções de layout 
 
Neste vídeo, vou falar mais a fundo sobre o template de pesquisa, que é um template 
singular que o Flourish tem que realmente não existe em qualquer outra ferramenta de 
visualização, então ele definitivamente merece uma explicação. 
 
Então aqui está o template de pesquisa. O template de pesquisa é projetado para dados de 
pesquisa. Isso significa que cada resposta é uma linha nos dados. E acho que eu deveria 
falar primeiro um pouco mais sobre a estrutura dos dados, porque isso faz com que todo o 
resto faça muito mais sentido.  
 
Então esta é a estrutura dos dados. É um pouco confusa e um pouco intimidadora quando 
você olha para ela pela primeira vez, mas ela não é assim tão assustadora. Cada linha é 
uma resposta a um levantamento de dados. Obviamente, isso não funciona somente com 
dados de pesquisa. Ele também funciona com coisas como se você quiser ter uma 
visualização de cada membro do parlamento, ou cada membro do Congresso, ou algo 
parecido, ou cada país no mundo. É realmente poderoso, e é uma boa maneira de 
visualizar coisas desse tipo, que nem sempre se encaixam em um tipo de visualização mais 
tradicional.  
 
Então, essa é a aparência dele. Imagine se em vez de Layla Harvey, este fosse algum 
membro do parlamento ou do Congresso ou um país ou algo parecido. Ou, se você tiver 
dados de pesquisa, isso vai funcionar perfeitamente também. Como em outros templates do 
Flourish, temos todas essas configurações de coluna de dados aqui. Vou falar 
principalmente sobre esta planilha de dados porque estes são todos recursos mais 
avançados que eu não vou ter tempo para falar a respeito. Mas você tem que entender a 
primeira planilha de dados antes de entender o que estas fazem. E na maioria das vezes 
você não precisa mexer nelas, então eu não vou mexer nelas agora. 
 
A principal coisa a entender sobre o template de pesquisa é que você tem colunas 
categóricas e colunas contínuas. E as colunas categóricas, se você imaginar que estas são 
todas as suas linhas, as colunas categóricas são as que vêm parar neste menu de "agrupar 
por". Você pode agrupar pelas colunas categóricas como gênero ou comida favorita. Esta 
foi uma pesquisa. Ou animal favorito. E então elas também geralmente vão estar em 
"sombrear por", então eu posso sombrear todas aquelas pessoas pelo gênero. E você pode 
ver como homens são amarelos, e mulheres são azuis. E eles estão todos agrupados por 
estas colunas também. Então estas estão na coluna "agrupar por" e "sombrear por", e então 
suas colunas contínuas são os seus números - peso e altura, neste exemplo. Acho que 
esses são os dois únicos. Sim, de fato, peso e altura. E é isso que vem para esta coluna 
"dimensionar por". Posso dimensionar pela altura e pelo peso. Mais pesado, ponto maior, 
assim você pode ver mais pesado, menos pesado. E há também estas colunas geográficas, 
que são meio importante saber porque temos esta opção de jogar tudo em um mapa 
também. A coluna geográfica são estas duas colunas, então estamos olhando para a 
Nigéria como país de origem e Guernsey para país favorito. Apenas um exemplo estranho 
de um país. Podemos mudar entre país de origem e país favorito se você quiser, então você 
pode ver esses pontos se movendo. Você está tendo um pequeno vislumbre agora sobre 



por que esse é um template tão interessante, e por que é tão diferente, porque tudo meio 
que flutua nele. E é realmente interessante de ver. Então essa é a estrutura de dados 
realmente básica do template de pesquisa.  
 
Quero apontar algo muito rapidamente, que é que não há nenhuma maneira real de salvar 
tudo isso - salvar qualquer um destes agrupamentos, ou cores, ou sombras, ou o que seja. 
Então, se eu publicar e incorporar e for para a pré-visualização, você pode ver que ele 
voltou a ser apenas uma grande bolha de todos os pontos. E eles são todos da mesma cor, 
e eles são todos do mesmo tamanho. Em um vídeo subsequente, vou falar sobre histórias 
com pesquisas porque o editor de histórias e fazer uma história é uma forma de salvar uma 
visão disso. É uma maneira de mostrar comida favorita e para que essa seja a visualização 
que aparece. Então não vou falar sobre isso agora, mas saiba que esse é o elefante na sala 
em termos de usar o template de pesquisa. Porque a melhor maneira de realmente usar o 
template de pesquisa é usá-lo em uma história. 
 
Então algumas configurações para conhecer. Você pode mudar a forma para quadrado, se 
quiser, o que é bem legal. Você também pode colocá-lo em uma exibição mais quadrada 
em vez da exibição em círculo. Você também pode mudar para algum tipo de polígono. 
Hexágonos ficam bem bonitos, especialmente no círculo. Bem legal. Cores vão funcionar 
como em outros templates do Flourish. É muito bom ter uma boa paleta de cores porque 
você vê os diferentes "agrupar por" e "sombrear por". Há opções para rótulos de grupo, se 
você quiser colocar os rótulos em torno deles, ou em cima deles, ou acima deles, o que 
torna o template muito customizável. Há também opções para pop-ups e se você quer 
mostrar o pop-up ao passar o mouse ou com um clique. Este está com o passar do mouse. 
No clique, você realmente tem que clicar nele para ver, mas o padrão é com o passar do 
mouse. Há também algumas opções para o mapa, como quão visível o mapa é. Você pode 
fazer o mapa mais visível. Você pode torná-lo mais claro. Há opções de animação e coisas 
assim. Há opções para a legenda. Há muitas coisas que você pode fazer. E eu não quero ir 
direto nelas, porque este é um template muito complicado, e eu provavelmente só vou 
acabar confundindo você. Mas saiba que essa é a estrutura dos dados, e se você realmente 
quiser tirar o máximo proveito deste template, você deveria usá-lo como uma história, a 
menos que você esteja apenas fazendo algum tipo de exploração de dados. Por exemplo, 
apenas incorporando isso, ele vai ficar desse jeito. E deixar esta opção aqui e pedir às 
pessoas para investigar e descobrir por elas mesmas. Essa é realmente uma boa maneira 
de fazer isso. Mas se não, então você deveria estar fazendo uma história, e aguarde um 
vídeo posterior sobre histórias com pesquisa. 
 
Bem-vinda de volta. Neste vídeo, vou falar sobre layout, e as diferentes opções de layout 
que você tem no Flourish e acrescentar coisas como cabeçalhos e rodapés. A principal 
coisa a saber é que cada template do Flourish tem basicamente as mesmas configurações 
de layout. Eles são geralmente essas três configurações aqui embaixo: layout, cabeçalho e 
rodapé. Quase todos os templates têm as mesmas. Há apenas um, creio eu, que não tem 
esta opção de layout, mas elas estão basicamente em todos os templates. Então todos eles 
permitem que você altere a fonte, e essa é a primeira configuração aqui. A fonte padrão é 
sempre Sans Pro, mas você pode alterá-la para uma boa fonte serifada ou alguma fonte 
cursiva esquisita.  



 
E há outras opções nesta configuração de layout. Você pode transformar a cor de fundo em 
outra coisa. Você pode de fato adicionar uma imagem como pano de fundo, também, e há 
algumas opções sobre preenchimento e encaixe. E há também essa opção de ordem de 
layout. Mas vou mostrar cabeçalhos e rodapés primeiro porque vai fazer com que isso aqui 
faça mais sentido. Então cabeçalho e rodapé funcionam como você normalmente acha que 
eles funcionariam. No cabeçalho, há um título, subtítulo e texto, um texto embaixo das 
opções de subtítulo. Neste caso, vou adicionar um título como: "Olá, sou um gráfico de 
barras de corrida". Este é o nosso belo, novo template de gráfico de barras de corrida. Veja 
como ele vai. E um subtítulo bobinho também. "Esse realmente é um gráfico de barras de 
corrida." E cada um desses é também estilizável, de modo que você pode mudar a cor 
destes também. Você pode mudar o tamanho. Você pode torná-lo maior.  
 
E de volta a esta aba de layout, você também tem diversas opções de como o gráfico em si 
é exibido. Eu escolhi o gráfico de barras de corrida, porque tem essa opção de controle, que 
é algo que você pode mover com a configuração de ordem de layout. Portanto, esta é a 
principal, onde tudo fica meio no topo. Mas você também pode alterar para que o cabeçalho 
e o controle, este botão de replay, fiquem ambos na parte inferior. Você pode alterar para 
que os controles fiquem na parte inferior e os cabeçalhos na parte superior, ou o contrário. 
Você também pode alterar a quantidade de espaço entre essas seções. Você também pode 
alterar o alinhamento do cabeçalho, e o controle, e coisas assim. E há também opções de 
rodapé, onde você pode adicionar o nome da fonte. Não sei exatamente de onde são esses 
dados, mas fonte banco, Banco Mundial. E então alguma URL, que de fato se torna clicável. 
Há também algumas notas. Você pode adicionar notas na parte inferior também. Você pode 
alterar o alinhamento disso. E para clientes e redações pagantes, nós também permitimos 
que carreguem sua logomarca no canto inferior direito. Bem, canto inferior direito é o 
padrão, mas você também pode colocá-la no canto esquerdo. E você pode alterar o 
alinhamento também. 
 


