
Usando codificações múltiplas 
 
Um exemplo dessa ideia de usar múltiplas visualizações ou múltiplos métodos de 
codificação quando a história que você está tentando contar é complexa, exige tanto uma 
visão geral dos dados e depois poder fazer julgamentos precisos com base nos dados, será 
esta história do Washington Post intitulada "America's Great Housing Divide. Are you a 
winner or are you a loser?". 
 
Esta é uma basicamente uma história muito longa, que inclui várias visualizações de dados. 
A principal delas é um gráfico interativo que mostra em sua área, quais bairros tiveram um 
aumento ou uma diminuição nos preços das casas entre 2004 e 2014. Quando você chegar 
a ele, você pode observar que os dados são representados de duas formas diferentes. 
Primeiro, são representados por meio de um mapa coroplético, tonalidades de cor. Certo? 
Os diferentes tons de cor representam uma variação dos preços das casas entre 2004 e 
2014. Aliás, você pode inserir seu CEP aqui. Agora estamos vendo Washington, DC, mas 
você pode colocar qualquer código postal dos Estados Unidos aqui. E então o mapa irá 
mostrar a sua área específica, o seu CEP específico. 
 
Agora, os dados estão primeiro representados por meio de tons de cor. Só para dar uma 
visão geral da distribuição espacial desses dados, onde os preços das casas aumentam ou 
diminuem entre um ano e outro. Isso dá a visão geral dos dados. Mas e se você quiser os 
detalhes? Se você quiser ver, por exemplo, a variação ano a ano bem precisa na região 
específica que você está selecionando. Porque você pode selecionar qualquer bairro aqui e 
um gráfico aparecerá deste lado do gráfico. Certo? Este é um gráfico de linhas, de modo 
que está usando ângulos. E também está usando neste caso a posição dos pontos, como 
explicamos em um vídeo anterior ao falar sobre a codificação. Ele está usando a posição 
desses pontos, depois conectados com uma linha, para mostrar a variação ano a ano 
dos preços das casas nesta área. O segundo gráfico mostra os detalhes. O segundo gráfico 
é o que permite que você veja a variação ano a ano de forma muito precisa. O mapa não é 
muito preciso em dar uma impressão da variação por ano. É apenas uma visão geral dos 
dados. A distribuição espacial dos dados. Mas então você tem esse outro gráfico que 
codifica os mesmos dados, mas faz isso de uma maneira completamente diferente. Em vez 
de usar tons de cor, ele está usando a posição e as linhas para representar a mudança ao 
longo do tempo, para que você possa ter uma visão muito mais precisa dos dados. 
 


