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Introdução
As solicitações de suporte a software geralmente decorrem do uso de fórmulas complicadas e da
necessidade de soluções para resolver problemas simples do dia a dia. O Assistente de Dados é
uma ferramenta para combinar, comparar e analisar grandes quantidades de dados facilmente e
que permite soluções mais eficientes e efetivas. Utilizando o Assistente de Dados é possível
visualizar diferentes resumos de fontes de dados, exibir detalhes de áreas de interesse e criar
relatórios, não importando se o usuário é iniciante, intermediário ou avançado.
Este capítulo está dividido em duas seções:

• A primeira, “Exemplos com descrições passo a passo”, utiliza três casos típicos para
•

demonstrar as vantagens e aplicações do Assistente de Dados. Seguindo os exemplos
apresentados é possível verificar como é fácil utilizá-lo.
A segunda, “Funções do Assistente de Dados em detalhes”, descreve detalhadamente o
Assistente de Dados. É possível utilizar essa seção para descobrir como uma função é
utilizada.

Exemplos com descrições passo a passo
Esta seção demonstra algumas das possibilidades de utilização do Assistente de Dados em casos
de uso típicos. Seguindo as descrições passo a passo é possível recriar os exemplos e descobrir
o poder do Assistente de Dados.

Exemplo 1: Visão geral de volume de vendas
Um exemplo introdutório típico, muito utilizado em livros e cursos para iniciantes em planilhas, é
uma simples visão geral de volume de vendas.

Figura 1: Exemplo típico para iniciantes
Este exemplo demonstra a interface do usuário e como inserir texto e número em uma célula.
Ajudas úteis, como preenchimento automático e arrastar e soltar, foram demonstradas em
capítulos anteriores. A parte mais importante é a conexão entre células por meio de fórmulas, por
exemplo, a adição com o operador mais ou a função SOMA (soma).
Este pequeno exercício pode ser útil para um primeiro contato com a interface do programa,
porém ele demonstra apenas uma pequena fração do trabalho dentro de um escritório. Para criar
uma visão geral de volume de vendas, é necessário também a base de dados original, isto é,
antes de se utilizar uma planilha eletrônica para criar um controle de vendas, é necessário
adicionar cada compra, possivelmente muitas, de diferentes listas e então, inserir as somas nas
células C5 a F7.
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Problemas e questões práticas
• Para exibir valores adicionais para Maio, Junho, Julho e assim por diante, é necessário

•
•

•

adicionar colunas extras, isto é, é necessário alterar a estrutura de cálculo da planilha. Isso
não é apenas ineficiente do ponto de vista do fluxo de trabalho, mas também cria algumas
questões: Como as referências reagem caso mais linhas ou colunas sejam adicionadas às
fórmulas de soma?
O layout que dispõe a linha de tempo horizontalmente é menos conveniente, caso desejese adicionar mais meses. Um layout vertical pode utilizar o espaço de maneira mais
eficiente. A tabela pode ser transposta? Será necessário inserir os dados novamente?
E se a gerência fizer perguntas inesperadas ou desejar adicionar subdivisões adicionais
para as diferentes regiões de vendas, ou uma restrição de vendas para um determinado
empregado? Nesses casos será necessário inserir novamente todas as somas
manualmente e criar diferentes tabelas em muitas variações.
É realmente aceitável e realístico criar uma visão geral de volume de vendas inserindo os
diferentes valores manualmente? Isso é realmente muito trabalhoso e propício a erros.

Solução
A parte mais importante da tarefa neste exemplo, é a adição de células de total de vendas por
mês, que deve ser feita manualmente. Para fazer isso automaticamente, apenas obtenha os
dados dentro do Calc. É possível inserir os números individualmente à mão ou importar um
arquivo gerado pelo software de contabilidade. Em qualquer um dos casos, assume-se que há
uma tabela contínua, que mantém o registro de toda as vendas, em algum formato primitivo.

Figura 2: Dados básicos no Calc
Seguindo essas instruções, é possível criar uma visão geral de volume de vendas:
1) Selecione a célula A1 (ou qualquer outra célula dentro da lista);
2) Vá em Dados → Assistente de Dados → Iniciar. Na caixa de diálogo Selecionar fonte,
marque Seleção atual e clique em OK;
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3) O Assistente de Dados (Figura 3) tem um layout com quatro áreas brancas e vários
campos, que parecem botões. Esses pequenos campos são os títulos das diferentes
linhas e colunas da lista;
•
Mova (clique com o mouse, arraste e solte) o campo data para dentro da área
Campos de coluna;
•
Mova o campo vendas para dentro da área Campos de dados;

•

Mova o campo categorias para dentro da área Campos de linha.

4) Clique em Mais para ver mais opções na parte inferior da caixa de diálogo;
5) No menu de lista Resultados para selecione – nova planilha –;
6) Clique em OK;

Figura 3: Caixa de diálogo Assistente de dados

7) O resultado aparecerá em uma nova planilha. Terá a estrutura definida, porém as colunas
ainda não estão agrupadas em meses;

Figura 4: Resultado do Assistente de Dados não agrupado
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8) Para agrupar as colunas, selecione a célula B4 (ou qualquer célula que contenha uma
data). Vá em Dados → Esquema → Agrupar.... Na caixa de diálogo Agrupar (Figura 5),
assegure-se de que em Intervalos esteja selecionado Meses na seção Agrupar por e
clique em OK. O resultado será agrupado em meses (Figura 6).

Figura 5: Agrupamento em meses.

Figura 6: Resultado do Assistente de Dados agrupado em meses
Neste exemplo será possível reconhecer o exemplo para iniciantes. Ele é muito fácil de ser
reproduzido, sem exigir maiores conhecimentos sobre planilhas. Não será necessário inserir
fórmula alguma.

Vantagens
1) Não há necessidade de adição ou inserção manual de valores. Tem-se menos trabalho e
poucos erros;
2) O layout é muito flexível: meses na horizontal e categorias na vertical ou vice-versa, com
dois cliques do mouse;
3) Fatores adicionais de diferenciação ficam disponíveis imediatamente;
4) São possíveis muitos tipos de avaliação, por exemplo, número ou média em vez de soma,
valores acumulados, comparações e etc.
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A partir deste ponto algumas dessas vantagens serão demonstradas.
Começando com o resultado da Figura 6, use o mouse para arrastar o campo Data para baixo do
campo Categoria, como mostrado na Figura 7.

Figura 7: Campo Data deslocado para baixo do campo
categoria.
O resultado é o da Figura 8.

Figura 8: Layout alterado.

Para transpor a tabela completamente, apenas arraste o campo Categoria para cima da área dos
valores exibidos, para a célula C3 (veja Figura 9). O resultado dessa ação é mostrado na Figura
10.
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Figura 9: Campo Categoria deslocado para a direita
do campo Data

Figura 10: Layout transposto da Figura 8
Em contraste com o exemplo para iniciantes da Figura 1, agora é muito simples visualizar ou
adicionar diferentes aspectos dos dados adjacentes. Por exemplo, para ver os valores de regiões
diferentes, faça o seguinte:
1) Selecione a célula A3 (ou qualquer outra célula que faça parte do resultado do Assistente
de Dados);
2) Vá em Dados → Assistente de Dados → Iniciar, para reiniciar o Assistente de Dados;
Arraste o campo Região para dentro da área Campos de linha. Dependendo da ordem
escolhida para os campos de linha, o resultado também será regiões com subdivisões de
data ou vice-versa;
3) Clique em OK. O resultado é mostrado na Figura 11.
Em uma outra variação, é possível adicionar os empregados:
1) Selecione a célula A3 (ou qualquer outra célula que faça parte do resultado do Assistente
de Dados);
2) Vá em Dados → Assistente de Dados → Iniciar, para reiniciar o Assistente de Dados;

•
•

Nesse caso o campo Região não é necessário. Arraste-o para fora da área de layout;

Arraste o campo Empregado para dentro da área Campos de página.
3) Clique em OK. O resultado é mostrado na Figura 12.
Campos utilizados como campos de página, são colocados acima do resultado com o nome Filtro.
Assim, tem-se um menu de lista onde é possível exibir apenas as somas de um determinado
empregado.
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Figura 11: Subdivisões adicionais dentro de regiões, adicionados posteriormente

Figura 12: Seleção de subtotais para vários empregados
Até agora não foram vistas as funções mais poderosas do Assistente de Dados. Essas funções
serão apresentadas nos exemplos seguintes.

Exemplo 2: Controle de horas
Este exemplo é usado frequentemente por consultores e em suporte a usuários, de diversas
maneiras. O trabalho consiste de prover um meio, para um ou mais empregados, para manter o
registro de horas trabalhadas.

Utilizando Assistente de dados

10

Nota

No mundo real, o controle de horas trabalhadas requer o registro de horários em
projetos individuais. Frequentemente, utiliza-se um software de banco de dados
especializado, porém para uma aplicação simples em uma pequena empresa, uma
planilha do Calc e o Assistente de Dados podem ser o necessário para manter o
registro do trabalho realizado.

Uma maneira simples de fazer isso, é criar uma planilha por mês e uma planilha de soma com
todos os resultados de um ano. Para cada empregado, há um arquivo, veja as Figuras 13 e 14
para os exemplos de duas páginas de um arquivo para um determinado empregado.

Figura 13: Um mês de contagem de horas para um empregado
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Figura 14: Somas anuais para um empregado

Problemas e questões práticas
• Criar uma tabela de controle de horas é muito trabalhoso e consome muito tempo: 12

•

planilhas devem ser copiadas de um modelo bruto e ajustadas a cada mês; e uma planilha
com todas as somas anuais com referências para todas as outras planilhas. Geralmente
os usuários procuram uma macro para tornar o trabalho mais fácil;
O arquivo utilizado contém os dados de apenas um empregado. Como obter todos os
dados para todos os empregados, de maneira que se obtenha um relatório de todas as
horas trabalhadas por todos os empregados de um departamento ou, de toda a empresa?
Como comparar empregados e/ou departamentos?

•
• O arquivo utilizado contém dados de um ano. Como compará-lo com os dados de anos
anteriores?

Solução
Para utilizar o Assistente de Dados para esse trabalho, colete todos os dados em uma única
tabela. Isso pode ser feito tanto manualmente quanto eletronicamente, importando um arquivo de
uma máquina registradora de horas.
Nos casos mais simples, cada empregado é responsável pelo controle de suas próprias horas
trabalhadas. Caso precise de cálculos que abrangem vários empregados, departamentos ou toda
a empresa, apenas copie todos os dados para uma única tabela (Figura 15).
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Figura 15: Base de dados no Calc
Utilizar o Assistente de Dados requer apenas 12 cliques de mouse e dá uma boa visão geral em
poucos segundos:
1) Selecione a célula A1 (ou qualquer outra célula dentro da lista);
2) Vá em Dados → Assistente de Dados → Iniciar e clique em OK;
3) Na caixa de diálogo Assistente de Dados (Figura 16):
•
Arraste o campo data para dentro da área Campos de linha;

•
•

Arraste o campo horas para dentro da área Campos de dados. Perceba que ele se
tornou Soma – horas;
Arraste o campo nome para dentro da área Campos de coluna.

Figura 16: Parte da caixa de diálogo Assistente de Dados
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4) Clique em Mais para ver mais opções na parte inferior da caixa de diálogo;
5) Em Resultado em escolha – nova planilha –;
6) Clique em OK.
O resultado será exibido em uma nova planilha (Figura 17).

Figura 17: Avaliação feita em poucos segundos com o Assistente de Dados
O resultado com o Assistente de Dados é muito mais poderoso do que quando utilizado o cálculo
clássico baseado em fórmulas. Por exemplo, é possível alterar de resultados diários para um
resultado mensal muito facilmente.
1) Para agrupar as linhas, selecione a célula A5 (ou qualquer outra célula que contenha uma
data);
2) Vá em Dados → Esquema → Agrupar. Na caixa de diálogo Agrupamento deixe Início e
Fim como Automaticamente; na seção Agrupar por em Intervalos selecione Meses.
Clique em OK. O resultado será agrupado em meses.

Figura 18: Somas mensais
Caso precise de um resultado com percentuais, inicie o Assistente de Dados a partir dessa
página.
1) Selecione a célula A3 (ou qualquer outra célula que contenha um resultado do Assistente
de Dados);
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2) Vá em Dados → Assistente de Dados → Iniciar;
3) Dê um clique duplo em Soma – horas para abrir a caixa de diálogo Campo de dados
(Figura 19);
4) Clique em Mais para ver mais opções;
5) Altere Valor exibido → Tipo para % de coluna;
6) Clique em OK para retornar à caixa de diálogo Assistente de Dados, então clique em OK
novamente.
O resultado exibe os percentuais como número decimal. Caso prefira o formato percentual,
selecione as células desejadas e clique no ícone %, na barra de menu (Figura 20).

Figura 19: Propriedades do campo de dados

Figura 20: Resultado com percentuais
Para obter uma comparação entre empregados, reinicie o Assistente de Dados a partir da planilha
de resultado:
1) Selecione a célula A3 (ou qualquer outra célula que faça parte do resultado do Assistente
de Dados);
2) Vá em Dados → Assistente de Dados → Iniciar;
3) Dê um clique duplo em Soma – horas para abrir a caixa de diálogo Campo de dados;
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4) Clique em Mais para ver mais opções:
•
Altere Valor exibido → Tipo para Diferença de;

•
•

Altere Campo base para nome;
Altere Item base para Barbara.

5) Clique em OK para retornar à caixa de diálogo Assistente de Dados, então clique em OK
novamente.

Figura 21: Comparação absoluta com Barbara
Para finalizar, é possível alterar o exemplo para uma visão acumulada, isto é, somas contínuas de
todos os valores:
1) Selecione a célula A3 (ou qualquer outra célula que faça parte do resultado do Assistente
de Dados);
1) Vá em Dados → Assistente de Dados → Iniciar;
2) Dê um clique duplo em Soma – horas para abrir a caixa de diálogo Campo de dados;
3) Clique em Mais para ver mais opções:
•
Altere Valor exibido → Tipo para Executar total em;

•

Altere Campo base para Data.

4) Clique em OK para retornar à caixa de diálogo Assistente de Dados, e clique OK
novamente.

Figura 22: O Assistente de Dados exibe valores acumulados

Diferenças e vantagens
Esses exemplos mostram um importante aspecto do Assistente de Dados. Normalmente, é
necessário coletar os dados de acordo com a maneira desejada para o resultado ser
representado. Isso significa usar uma estrutura específica, a qual o usuário não está acostumado.
O Assistente de Dados funciona mais como um verdadeiro banco de dados. As fontes de dados
são coletadas em uma planilha simples que contém todos os dados. Quando o usuário desejar
utilizá-los, seleciona apenas a região dos dados que for usar.
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Exemplo 3: Distribuição de frequência
Para demonstrar a frequência de eventos, o Calc utiliza a função FREQUENCY (frequência). Essa
fórmula deve ser utilizada em uma fórmula de matriz. Essa é uma função avançada.
Alternativamente, é possível utilizar o Assistente de Dados, o qual requer quase nenhum
conhecimento sobre planilhas.
Neste exemplo, deseja-se saber o número de e-mails enviados a lista de suporte de uma empresa
que chamaremos de EmpresaTelefone. Deseja-se saber também como a atividade da lista é
distribuída durante o dia.
O ponto de partida para este exemplo, é o arquivo da caixa de entrada do cliente de e-mail
Thunderbird. A linha de comando (no Linux)
grep 'Delivery-Date:' Inbox > users.txt
cria um arquivo de texto que contém uma linha para cada mensagem com data e horário por um
período de tempo de quase 2 anos. Veja a Figura 23.

Figura 23: Dados brutos para a frequência de mensagens

Para importar os dados para uma planilha do Calc, vá em Inserir → Planilha do arquivo e
selecione o arquivo de texto users.txt, que contém os dados brutos. A caixa de diálogo Importar
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texto (Figura 24) é exibida e nela é possível escolher as opções de importação. Use as seguintes
opções:
Opções de separador: Largura fixa;
Dividir em colunas nas posições: 20, 31 e 40;
Tipos de coluna:
Coluna 1: Ocultar;
Coluna 2: Data (DMA);
Coluna 3: Padrão;
Coluna 4: Ocultar.

Figura 24: Configurações de importação

A Figura 25 exibe os dados brutos importados com uma linha extra no topo, contendo o título de
cada coluna.
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Figura 25: Dados brutos no Calc

Solução com uma fórmula de matriz
Para calcular a frequência é necessário criar 24 classes, uma para cada hora. Na coluna seguinte
é necessário inserir o número de e-mails com a função FREQUENCY.

Figura 26: Função FREQUENCY em uma fórmula de
matriz
O primeiro argumento será o intervalo de células com os horários de aproximadamente 750 emails. O segundo argumento será o intervalo de células E2:E25, que descreve a frequência das
classes. Para inserir a fórmula, primeiro selecione o intervalo F2:F25, então insira a fórmula. Para
finalizar a fórmula, utilize a combinação de teclas Shift+Ctrl+Enter. Isso indica ao Calc que uma
fórmula de matriz será utilizada. Para indicar a fórmula de matriz, o Calc usa chaves.
Utilizando Assistente de dados
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Essa técnica é mais conhecida e utilizada por usuários avançados.

Solução com o Assistente de Dados
Com o Assistente de Dados é possível atingir o mesmo objetivo, porém de maneira mais fácil e
rápida. A solução também é possível para usuários menos avançados. Iniciando com os dados
brutos (Figura 25), serão necessários apenas alguns cliques do mouse.
1) Selecione a célula A1 (ou qualquer outra célula dentro da lista);
2) Vá em Dados → Assistente de Dados → Iniciar e clique em OK;
3) No Assistente de Dados:
•
Arraste o campo Horário para dentro da área Campos de linha;

•

Arraste o campo Data para dentro da área Campos de dados.

Figura 27: Parte da caixa de diálogo Assistente de Dados
4) Clique em Mais para ver mais opções na parte inferior da caixa de diálogo;
5) Em Resultado em escolha – nova planilha –;
6) Nesse caso será necessário contar o número de valores e não suas somas. Dê um clique
duplo em Soma – Data para abrir a caixa de diálogo Campo de dados e selecionar a
função Contagem (Figura 28);
7) Clique em OK. Como resultado intermediário, será exibido uma tabela, que contém uma
linha separadora para cada horário dos dados brutos;
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Figura 28: Propriedades do campo de dados

Nota

Esse processo pode consumir muito tempo devido ao grande número de itens. O
tempo não depende tanto do número de linhas, mas sim do número de linhas
necessárias para a tabela que conterá o resultado.

8) Para agrupar as linhas, selecione a célula A4 (ou qualquer outra célula que contenha um
horário);
9) Vá em Dados → Esquema → Agrupar, para o intervalo marque Horas e clique em OK. O
resultado será agrupado de acordo com as horas (Figura 31);

Figura 29: Propriedades para o agrupamento de acordo com as horas
10) Reinicie o Assistente de Dados e dê um clique duplo no campo Soma – Data. A Figura 30
mostra a caixa de diálogo Campo de dados para o campo de dados Número – Data.
Clique em Maise selecione em Tipo % de coluna. O resultado é mostrado na Figura 32.
A Figura 31 mostra as ocorrências absolutas.
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Nota

A exibição dos valores em decimal (0,1) ou em percentual (10%) não tem a ver com o
Assistente de Dados. Depende apenas da formatação da célula.

Figura 30: Configurações de Campo de dados para valores relativos
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Figura 31: Distribuição de frequência
com o Assistente de Dados

Figura 32: Ocorrências relativas

Funções do Assistente de Dados em detalhes
Esta seção descreve o uso e as opções do Assistente de Dados detalhadamente.

O Banco de Dados (pré-condições)
A primeira coisa necessária para trabalhar com o Assistente de Dados é uma lista de dados
brutos, similar a uma tabela de banco de dados, consistindo de linhas (conjunto de dados) e
colunas (campos de dados). Os nomes dos campos ficam na primeira linha, na parte superior da
lista.
A fonte de dados pode ser um arquivo externo ou uma base de dados. No caso mais simples,
onde os dados já estão contidos em uma planilha do Calc, este oferece funções de classificação
que não requerem o uso do Assistente de Dados.
Para o processamento de dados em lista, o programa precisa saber onde a tabela está na
planilha. A tabela pode estar em qualquer parte da planilha, em qualquer posição. Uma planilha
pode conter várias tabelas não relacionadas.
O Calc reconhece listas automaticamente, e utiliza a seguinte lógica:
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- Iniciando a partir da célula selecionada, que deve estar dentro da lista, o Calc verifica as células
ao redor em todas as direções (esquerda, direita, acima e abaixo). O limite é reconhecido se o
programa encontra uma linha ou célula vazia, ou se ele atinge a extremidade esquerda ou
superior da planilha.
Isso significa que as funções descritas funcionam corretamente apenas se não houver linhas ou
colunas vazias na lista. Evite linhas vazias, por exemplo, por formatação. É possível formatar as
listas utilizando a formatação de células.

Regra

Não é permitido linhas ou colunas vazias dentro da lista.

Caso mais de uma célula seja selecionada antes da classificação, filtragem ou utilização do
Assistente de Dados, então o reconhecimento automático de listas será desativado. O Calc
assume que a lista corresponde exatamente à seleção.

Regra

Para a classificação, filtragem ou utilização do Assistente de Dados selecione uma
célula sempre.

Um erro muito comum é declarar uma lista por engano e, então classificá-la. Caso selecione
muitas células, por exemplo, uma coluna inteira, então a classificação misturará os dados que
deveriam ficam juntos em uma linha.
Adicionalmente a esses aspectos formais, a estrutura lógica da tabela é muito importante ao
utilizar o Assistente de Dados.

Regra

As listas no Calc devem ter um formato normal, isto é, uma estrutura linear simples.

Ao inserir dados, não adicione contornos, grupos ou resumos. Isso se torna claro ao pensarmos
sobre o que poderia dar errado no exemplo da lista de vendas, na seção “Exemplos com
descrições passo a passo”. A seguir serão mostrados alguns erros comuns feitos por usuários
inexperientes em planilhas:
1) Foram criadas várias planilhas, por exemplo, uma planilha para cada grupo de artigo. As
análises serão possíveis apenas dentro de cada grupo, análises de vários grupos seria
muito trabalhoso;
2) Na lista de vendas, em vez de apenas uma coluna para o montante, foi feita uma coluna
para os valores de cada empregado. Os valores deveriam ser inseridos nas colunas
adequadas. Assim, uma análise com o Assistente de Dados poderia não ser mais possível.
Em contraste, com o Assistente de dados é possível obter resultados para cada
empregado caso tenha inserido tudo em uma coluna;
3) Os montantes foram inseridos em ordem cronológica. No final de cada mês foi feito uma
soma total. Nesse caso, a classificação da lista em diferentes critérios não será possível,
pois o Assistente de Dados tratará as somas totais como qualquer outro dado. Obter
resultados mensais é uma das funções mais rápidas e fáceis do Assistente de Dados.

Iniciar
Inicie o Assistente de Dados em Dados → Assistente de Dados → Iniciar. Caso a lista a ser
analisada esteja em uma tabela na planilha, selecione apenas uma célula da lista. O Calc
reconhece e seleciona a lista automaticamente para usar com o Assistente de Dados.
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Figura 33: Início do Assistente de Dados

Fonte de dados
Há três fontes de dados possíveis para o Assistente de Dados: uma planilha do Calc, uma fonte
de dados externa, que deve ser registrada no LibreOffice, ou um sistema OLAP (não disponível no
momento).

Planilha do Calc
O caso mais simples e mais frequentemente utilizado é a análise de uma lista em uma planilha do
Calc. A lista pode ser atualizada regularmente ou os dados podem ser importados de uma
aplicação diferente.
Por exemplo, uma lista grande pode ser copiada de uma aplicação diferente e colada dentro do
Calc. O comportamento do Calc ao inserir os dados depende do formato dos dados. Caso os
dados estejam em um formato comum de planilha, estes serão copiados diretamente no Calc. No
entanto, se os dados estiverem em texto simples, a caixa de diálogo Importação de texto é exibida
(Figura 24). Veja o Capítulo 1, Introdução ao Calc, para mais informações.
O Calc pode importar dados de um grande número de formatos de dados estrangeiros, por
exemplo, de outras planilhas (Excel, Lotus 1, 2, 3), de base de dados (dBase) e de arquivos de
texto simples, incluindo o formato CSV.
O inconveniente de copiar ou importar dados externos, é que estes não serão atualizados
automaticamente no caso de alterações no arquivo-fonte.

Fonte de dados registrada
Uma fonte de dados registrada no LibreOffice é uma conexão para dados mantida em uma base
de dados externa ao Calc. Isso significa que os dados analisados não serão salvos no Calc, pois o
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Calc utiliza sempre os dados da fonte original. O Calc é capaz de usar muitas fontes de dados
diferentes e bases de dados também, que são criadas e mantidas com o LibreOffice Base. Veja o
Capítulo 10, Vinculando dados no Calc, para mais informações.

Dados externos (OLAP)
Esta opção não está disponível, pois não há implementações do tipo no momento.

A caixa de diálogo Assistente de Dados
As funções do Assistente de Dados são gerenciadas em dois lugares: o primeiro, na caixa de
diálogo Assistente de Dados; o segundo, por meio da manipulação do resultado na planilha. Esta
seção descreve a caixa de diálogo detalhadamente.

Layout básico
Na caixa de diálogo Assistente de Dados (Figura 34) há quatro áreas brancas que exibem o layout
do resultado. Ao lado dessas áreas brancas, há botões com os nomes dos campos da fonte de
dados. Para definir um layout, arraste e solte os botões de campos para dentro da área branca.
A área Campos de dados, no meio, deve conter pelo menos um campo. Usuários avançados
podem usar mais de um campo nessa área. Para o Campo de dados é usada uma função de
agregação. Por exemplo, caso o campo vendas seja movido para a área Campos de dados, este
aparecerá lá como Soma – vendas.

Figura 34: Caixa de diálogo Assistente de Dados
As áreas Campos de linha e Campos de coluna indicam em quais grupos o resultado será
classificado nas linhas e/ou colunas. Caso não haja entradas nessas áreas, então as somas
parciais não serão fornecidas pelas linhas ou colunas correspondentes. Frequentemente, mais de
um campo é utilizado ao mesmo tempo para obter somas parciais por linhas ou colunas. A ordem
dos campos gera a ordem das somas do geral para o específico.
Por exemplo, caso os campos região e empregado sejam arrastados para a área Campos de
linha, a soma será dividida dentro de empregados. Em empregados aparecerá a listagem por
diferentes regiões.
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Os campos que são colocados na área Campos de página aparecem no resultado, na parte
superior da planilha, como um menu em lista. Nesse caso o resumo contém apenas parte dos
dados que você escolhe. Por exemplo, caso utilize empregado como um campo de página, é
possível filtrar o resultado mostrado para cada empregado.
Para remover um campo da área branca, apenas arraste-o para fora área branca e solte-o (o
cursor do mouse mudará para uma cruz) ou clique no botão Remover.

Mais opções
Para expandir a caixa de diálogo Assistente de Dados e exibir mais opções, clique em Mais.

Figura 35: Caixa de diálogo Assistente de Dados expandida
Seleção a partir de
Exibe o intervalo de células utilizado no Assistente de Dados.
Resultados em
A opção Resultados em define onde o resultado será exibido. Caso nada seja inserido, o
Assistente de Dados apresentará o resultado abaixo da lista que contém os dados. Isso pode
sobrescrever alguns dados que já estiverem nesse lugar. Para evitar sobrescrever dados, é
possível deixar Resultados em como – indefinido – e inserir uma célula de referência para
“avisar” ao Assistente de Dados onde exibir o resultado1. No entanto, uma alternativa melhor é
utilizar a opção – nova planilha – para adicionar uma nova planilha ao arquivo e apresentar o
resultado nela.
Ignorar linhas vazias
Caso a fonte de dados não esteja em um formato recomendado, essa opção “avisa” ao
Assistente de Dados para ignorar linhas vazias.
Identificar categorias
Caso a fonte de dados tenha entradas faltando em uma lista e não tenha a estrutura de dados
recomendada (ver Figura 36), o Assistente de Dados o adiciona à categoria listada acima. Se
essa opção não for selecionada, então o Assistente de Dados insere (vazio) (Figura 38).

Figura 36: Dados com entradas faltando na coluna A

1

Nesse caso, a palavra - indefinido – está errada, pois a posição do resultado será de fato definida.
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A opção Identificar categorias garante que nesse caso, as linhas 3 e 4 sejam adicionadas ao
produto “Maças” e a linha 6 adicionada a “Peras” (Figura 37).

Figura 37: Resultado do Assistente de Dados com a opção Identificação de categorias
selecionada
Sem o reconhecimento de categorias o Assistente de Dados exibe uma categoria (vazio)
(Figura 38).

Figura 38: Resultado do Assistente de Dados com a opção Indentificar categorias não
selecionada
Logicamente, o comportamento sem o reconhecimento de categorias é melhor. No entanto,
uma lista exibida com as entradas faltosas é menos útil, pois impede o uso de funções como
classificação ou filtragem.
Total das linhas / Total das colunas
Com essa opção é possível decidir se o Assistente de Dados exibirá uma linha extra, com as
somas de cada coluna ou se adiciona uma coluna com as somas de cada linha, na
extremidade direita da lista. Em alguns casos, adicionar um total de somas pode ser pouco
útil, por exemplo, no caso de entradas acumuladas ou no resultado de comparações.
Adicionar filtro
Use essa opção para adicionar ou ocultar a célula rotulada como Filtro, acima do resultado do
Assistente de Dados. Essa célula se torna um botão conveniente para opções adicionais de
filtragem dentro do Assistente de Dados.
Ativar análise de dados
Caso dê um clique duplo em uma célula do resultado do Assistente de Dados, essa função
oferece uma listagem mais detalhada de uma entrada individual. Se essa função estiver
desabilitada, o clique duplo terá o efeito de edição que thá dentro de uma planilha.

Mais configurações para os campos – Opções de campos
As opções discutidas nas seções anteriores são válidas para o Assistente de Dados em geral.
Adicionalmente, é possível alterar as configurações para cada campo adicionado ao layout do
Assistente de Dados. Isso é possível clicando no botão Opções, na caixa de diálogo do Assistente
de Dados, ou dando um clique duplo no campo apropriado.

Nota

No Assistente de Dados há diferenças entre campos de dados, campos de linha ou
coluna e campos de página.
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Campos de dados
Na caixa de diálogo Opções de um campo de dados é possível selecionar a função Soma para o
acúmulo dos valores da fonte de dados. Em muitos casos será necessário a função Soma, porém
outras funções, como distribuição padrão ou contar, estarão disponíveis também. Por exemplo, a
função Contagem pode ser utilizada para campos de dados não-numéricos.
Na caixa de diálogo Campo de dados, clique em Mais para ver mais opções.

Figura 39: Caixa de diálogo de um campo de dados expandida
Na seção Valor exibido, é possível escolher outras opções de análise utilizando a função de
agregação. Dependendo da configuração para Tipo, é possível escolher definições para Campo
de base e Item de base. A tabela abaixo lista os tipos possíveis para Valor exibido e a associação
entre o campo e o Item base, junto com uma nota de uso.
Tipo

Campo base

Item base

Análise

Normal

—

—

Uso simples da função de
agregação escolhida (por
exemplo, soma)

Diferença de

Seleção de um campo
da fonte de dados do
Assistente de Dados
(por
exemplo,
empregado)

Seleção
de
um
elemento do campo
base selecionado (por
exemplo, Barbara)

Diferença
para
o
resultado do Item de base
(por exemplo a diferença
das
vendas
dos
empregados
para
as
vendas de Barbara)

% de

Seleção de um campo
da fonte de dados do
Assistente de Dados
(por
exemplo,
empregado)

Seleção
de
um
elemento do campo
base selecionado (por
exemplo, Barbara)

Resultado como uma
proporção baseada no
resultado do Item de base
(por exemplo, as vendas
dos
empregados
em
relação as vendas de
Barbara)
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Tipo

Campo base

Item base

Análise

diferença

Seleção de um campo
da fonte de dados do
Assistente de Dados
(por
exemplo,
empregado)

Seleção
de
um
elemento do campo
base selecionado (por
exemplo, Barbara)

Resultado como diferença
em relação ao resultado
do Item de base (por
exemplo,
vendas
de
empregados
como
diferença relativa das
vendas de Barbara)

Executar total
em

Seleção de um campo
da fonte de dados do
Assistente de Dados
(por exemplo, data)

—

Resultado como uma
soma
continua
(por
exemplo, soma continua
de vendas por dias ou
meses)

% de linha

—

—

Resultado como parte
relativa do resultado em
toda a linha (por exemplo,
a soma da linha)

% de coluna

—

—

Resultado como parte
relativa do total da coluna
(por exemplo, a soma da
coluna)

% de total

—

—

Resultado como parte
relativa do resultado geral
(por exemplo, a soma
total)

Índice

—

—

Resultado
padrão
x
resultado total / (resultado
da linha x resultado da
coluna)

%
de

Campos de linha e coluna
Na caixa de diálogo Opções de Campos de linha ou coluna, é possível escolher exibir somas
parciais para cada categoria. Somas parciais são desativadas por padrão (default). Elas são úteis
apenas se os valores em um campo de linha ou coluna puderem ser divididos em somas parciais
por um outro (sub)campo.
Alguns exemplos são mostrados nas figuras seguintes.

Figura 40: Resultado sem subdivisão com apenas um campo de linha
ou coluna
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Figura 41: Divisão de regiões por empregado (dois campos de linha), sem somas
parciais

Figura 42: Divisão de regiões por empregado, com somas parciais (por região)

Escolha a opção Automaticamente para usar a função de agregação para resultados parciais,
que também podem ser usados para os campos de dados (veja acima). Para configurar a função
de agregação para resultados parciais. Independentemente das configurações gerais do
Assistente de Dados, marque Definido pelo usuário.
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Figura 43: Caixa de diálogo para um campo de linha ou coluna.
Normalmente, o Assistente de Dados não exibe uma linha ou coluna para categorias que não têm
entradas na base de dados adjacente. Ao escolher a opção Exibir itens sem dados é possível
forçar essa exibição.
Para ilustrar isso, os dados foram manipulados de tal maneira, que o empregado “Barbara” não
tivesse valores para a categoria “Golfe”.

Figura 44: Configuração padrão

Figura 45: Configuração “Exibir itens sem dados”
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Campos de página
A caixa de diálogo Opções de Campos de página é a mesma para Campos de linha ou coluna,
mesmo que pareça inútil ela ter as mesmas configurações descritas para Campos de linha ou
coluna. Com a flexibilidade do Assistente de Dados é possível alterar os diferentes campos entre
páginas, linhas ou colunas. Os campos mantêm as configurações definidas. O campo de página
tem as mesmas propriedades de um campo de linha ou coluna. Essas configurações têm efeito
apenas quando o campo é utilizado como um campo de linha ou coluna, e não como um campo
de página.

Trabalhando com o resultado do Assistente de Dados
Como mencionado acima, o Assistente de Dados é muito flexível. Uma análise pode ser
restruturada completamente com apenas alguns cliques do mouse. Algumas funções do
Assistente de Dados podem ser usadas apenas com o resultado de uma análise.

Iniciar a caixa de diálogo
Clique com o botão direito do mouse na área do resultado do Assistente de Dados. O comando
Iniciar abre a caixa de diálogo Assistente de Dados com todas as configurações atuais.

Alterar o layout usando arrastar e soltar
A maneira mais rápida e fácil de alterar o layout do Assistente de Dados é usando a opção de
arrastar e soltar. Dentro da tabela de resultado do Assistente de Dados, mova um campo de
página, linha ou coluna para uma posição diferente (veja exemplos na seção “Exemplos com
descrições passo a passo”).
É possível remover um campo de página, linha ou coluna clicando com o mouse em um campo e
movendo-o para fora do Assistente de Dados.

Agrupamento de linhas ou colunas
Em muitas análises ou resumos as categorias precisam ser agrupadas. É possível mesclar os
resultados em classes ou períodos. No Assistente de Dados é possível agrupar apenas depois de
ser ter uma tabela não agrupada do Assistente de Dados.
A opção de agrupamento está disponível em Dados → Esquema → Agrupar ou pressionando a
tecla F12. É importante que o intervalo correto de células esteja selecionado. O funcionamento do
agrupamento é determinado principalmente pelo tipo dos valores a serem agrupados. É
necessário distinguir entre valores escalares, de data ou horário, ou outros valores, como texto.

Nota

Antes de agrupar, é necessário produzir um Assistente de Dados com dados não
agrupados. O tempo necessário para criar um Assistente de Dados depende
principalmente do número de colunas e linhas do que do tamanho dos dados
básicos. Através de agrupamento é possível produzir o Assistente de Dados com um
número menor de linhas e colunas. O Assistente de Dados pode conter uma grande
quantidade de categorias, dependendo da fonte de dados.

Agrupamento de categorias com valores escalares
Para agrupar valores escalares, selecione uma célula da linha ou da coluna da categoria a ser
agrupada.
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Figura 46: Assistente de Dados sem
agrupamento (frequência de km/h de
um radar)

Figura 47: Assistente de Dados com
agrupamento (classes de 10 km/h
cada)

Vá em Dados → Esquema → Agrupar, na barra de menu ou pressione a tecla F12. A caixa de
diálogo seguinte é exibida.

Figura 48: Caixa de diálogo Agrupar com categorias escalares
É possível definir o intervalo de valor (Início/Fim) no qual o agrupamento será posicionado. A
configuração padrão é o intervalo inteiro, do menor para o maior valor. No campo Agrupar por é
possível inserir o tamanho da classe, isto é, o tamanho do intervalo (nesse exemplo, grupos de 10
km/h cada).

Agrupamento de categorias com valores de data ou horário
Para agrupar datas ou horários, selecione uma célula da linha ou da coluna da categoria a ser
agrupada. Isso foi demonstrado em todos os exemplos da seção “Exemplos com descrições
passo a passo”.
Vá em Dados → Esquema → Agrupar, na barra de menu ou pressione a tecla F12. É exibido a
caixa de diálogo da Figura 49.
É possível definir o intervalo de datas ou horários (início/fim) no qual o agrupamento será
posicionado. A configuração padrão é o período inteiro, do valor mais antigo para o mais atual.
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No campo Agrupar por é possível inserir o tamanho da classe (o intervalo) que dever ser usado
para o agrupamento.

Figura 49: Caixa de diálogo Agrupar com categorias de data ou
horário
São intervalos possíveis: segundos, minutos, horas, dias, meses, trimestres e anos. Estes podem
ser combinados, por exemplo, primeiro agrupar por ano e, então dentro de cada ano, agrupar em
meses.
Alternativamente, é possível inserir qualquer número de dias como um intervalo de agrupamento.

Dica

Para agrupar o resultado do Assistente de Dados em semanas (calendário),
escolha como data de início “Domingo” ou “Segunda-feira” e como intervalo de
agrupamento (número de dias) “7”.

Agrupamento sem a criação automática de intervalos
Se as categorias contêm campos de texto, então a criação automática de intervalos não será
possível. Pode-se definir para cada campo - departamento por exemplo, quais valores deseja-se
colocar juntos em um grupo.
Caso acesse o menu Dados → Esquema → Agrupar ou pressione a tecla F12 e mais de uma
célula estiver selecionada, então todas as células serão selecionadas como um grupo.
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Figura 51: Assistente de
Dados com categorias
não escalares
Figura 50: Base de dados sem categorias escalares
(departamentos)
Para o agrupamento de valores não escalares, selecione no resultado do Assistente de Dados
todos os valores de campo individuais que deseja colocar em um grupo.

Dica

É possível selecionar várias células não contínuas pressionando a tecla Ctrl
enquanto clica com o mouse.

Dada a entrada de dados mostrada na Figura 50, execute o Assistente de Dados com
“Departamento” no Campo de linha e Soma em “Dias afastados” no Campo de dados. A saída
(resultado) deverá parecer com a Figura 51. Com o mouse selecione os departamentos
“Tecnologia”, “Aquisições” e “Vendas”.
Vá em Dados → Esquema → Agrupar, na barra de menu ou pressione a tecla F12. Com isso o
resultado deverá parecer com o mostrado na Figura 52. Repita isso para todos os grupos que
deseja criar a partir de diferentes categorias. Selecione “Manutenção”, ”Produção” e
“Almoxarifado”, e então agrupe novamente. O resultado deverá parecer como na Figura 53.

Figura 53: Agrupamento finalizado
Figura 52: Resumo de categorias individuais em
um grupo

É possível alterar os nomes atribuídos automaticamente para os grupos e campo de grupo
editando o nome no campo de entrada, por exemplo, alterando “Group2” para “Técnico”. O
Assistente de Dados lembrará dessas configurações, mesmo que o layout seja alterado
posteriormente. Para as figuras seguintes, a caixa de diálogo foi executada novamente, com um
clique com o botão direito do mouse, Iniciar, e selecionando o ícone “Departamento2”, então
Opções e, finalmente no menu preferências, selecionar Automático. Isso gera o resultado de
soma parcial mostrado na Figura 54. Um clique duplo em “Grupo1” e “Técnico” encolhe as
entradas como mostrado na Figura 55.
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Figura 55:Redução para o novo
grupo

Figura 54: Grupos renomeados e resultados parciais

Nota

Uma base de dados bem estruturada faz a classificação manual dentro do
Assistente de Dados ser obsoleta. No exemplo apresentado, poderia ser adicionada
outra coluna com o nome “Departamento”, que tem a entrada correta para cada
pessoa baseado no departamento ao qual o empregado pertence - ao grupo
“Escritório” ou “Técnico”. O mapeamento para isso (relação 1:n) pode ser feito
facilmente com a função PROVC do Calc.

Classificando os resultados
Qualquer resultado do Assistente de Dados é classificado (categorias) em linhas e colunas em
ordem crescente. É possível alterar a classificação de três maneiras:

• Selecionando a ordem de classificação no menu de lista no cabeçalho de cada coluna;
• Classificando manualmente, usando a opção arrastar e soltar;
• Classificando automaticamente, usando a opção na caixa de diálogo de preferências de
Campo de linha ou coluna.
Selecionar a ordem de classificação no menu de lista no cabeçalho de cada coluna
A maneira mais simples de classificar entradas é clicando no lado direito do cabeçalho e
marcando a(s) caixa(s) de seleção para a ordem de classificação desejada. A caixa de diálogo de
classificação personalizada é mostrada na Figura 56. Opções adicionais existem para exibir tudo,
exibir apenas o item atual ou ocultar apenas o item atual.

Figura 56: Classificação
personalizada
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Classificar manualmente usando a opção arrastar e soltar
É possível alterar a ordem dentro de categorias movendo as células com os valores de categoria
no resultado do Assistente de Dados.
Observe que no Calc, pelo menos uma célula deve estar selecionada. Não é suficiente que a
célula contenha o cursor. O fundo de uma célula selecionada é destacado com uma cor diferente.
Para isso, clique em uma célula sem pressionar qualquer outra tecla e então, refaça esse passo
pressionando a tecla Shift ou Ctrl. Outra maneira possível é manter o botão do mouse
pressionado na célula desejada para seleção, mova o cursor do mouse para uma célula vizinha e
mova-o de volta para a célula inicial antes de soltar o botão do mouse.
Classificar automaticamente
Para classificar automaticamente, inicie as opções de preferências de Campo de linha ou coluna,
clique com o botão direito do mouse na área de tabela com o resultado do Assistente de Dados e
selecione Iniciar para abrir a caixa de diálogo (Figura 43). Dentro da área de layout do Assistente
de Dados, dê um clique duplo no campo que deseja classificar. Na caixa de diálogo Campo de
dados (Figura 43) clique em Opções para exibir a caixa de diálogo Opções de Campo de dados
(Figura 57).

Figura 57: Opções para um campo de linha ou coluna
Na seção Classificar por escolha Crescente ou Decrescente. No lado esquerdo há um menu de
lista, onde é possível escolher o campo no qual essas configurações serão aplicadas. Dessa
maneira é possível especificar que a classificação não ocorre de acordo com as categorias, mas
sim de acordo com os resultados do campo de dados.
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Exibindo detalhes
O detalhamento permite exibir os dados detalhados para um valor individual no resultado do
Assistente de Dados. Para ativar o detalhamento, dê um clique duplo na célula ou vá em Dados →
Esquema → Mostrar detalhes. É necessário distinguir dois casos:
1) A célula ativa é a categoria de um campo de linha ou coluna;
Nesse caso, o detalhamento significa uma quebra adicional dentro de categorias de um
outro campo.
Por exemplo, dê um clique duplo na célula com o valor “golfe” no campo de linha região.
Nesse caso, os valores que estão agregados na categoria “golfe” serão subdivididos de
acordo com outro campo.

Figura 58: Antes do detalhamento para a categoria golfe
Desde que haja possibilidade de subdivisão, aparecerá uma caixa de diálogo onde é
possível escolher as configurações.

Figura 59: Seleção do campo para a subdivisão

Figura 60: Resultado após o detalhamento.
Para ocultar os detalhes novamente, dê um clique duplo na célula “golfe” ou vá em Dados
→ Esquema → Ocultar detalhes.
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O Assistente de Dados “lembra” a escolha, nesse exemplo, o campo empregado. Assim
no próximo detalhamento para uma categoria do campo região a caixa de diálogo não
aparecerá. Para remover a opção empregado, abra a caixa de diálogo Assistente de
Dados clicando com o botão direito do mouse e escolha Iniciar, então exclua a opção no
campo de linha ou coluna.
2) A célula ativa é um valor do campo de dados.
Nesse caso o detalhamento significa fazer uma listagem de todas as entradas da fonte de
dados que agregam o valor referido.
Dê um clique duplo na célula com o valor “R$ 4286,00” (Figura 58). Surge uma nova lista
de todos os conjuntos de dados que estão inclusos nesse valor. Essa lista é mostrada em
uma nova planilha no documento.

Figura 61: Nova tabela após o detalhamento de um valor em um campo
de dados

Filtragem
Para limitar a análise do Assistente de Dados a um subconjunto das informações contidas na base
de dados, é possível filtrar esses dados com o Assistente de Dados.

Nota

Um filtro automático ou filtro padrão não tem efeito no processo de análise do
Assistente de Dados. O Assistente de Dados usa sempre a lista completa que foi
selecionada quando o assistente foi iniciado.

Para fazer isso, clique em Filtro na parte superior esquerda, acima dos resultados.

Figura 62: Campo Filtro no canto superior esquerdo da área do Assistente de Dados
Na caixa de diálogo Filtro, é possível definir até 3 opções de filtro que são usadas da mesma
maneira que o filtro padrão do Calc.
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Figura 63: Caixa de diálogo para a definição do filtro

Nota

Mesmo que os campos de página não sejam chamados de filtro, eles são uma
maneira prática de filtrar os resultados. A vantagem é que o critério de filtragem
utilizado é claramente mais visível.

Atualizando valores alterados
Depois de executar o Assistente de Dados, as alterações na fonte de dados não causam uma
atualização automática na planilha de resultado. É necessário atualizar sempre o Assistente de
Dados manualmente depois de alterar algum dos valores de dados.
As alterações na fonte de dados podem aparecer de duas maneiras:
1) O conteúdo de conjunto de dados existente foi modificado;
Por exemplo, um valor de vendas foi modificado posteriormente. Para atualizar o
Assistente de Dados, dê um clique com o botão direito do mouse na área do resultado ou
vá em Dados → Assistente de Dados → Atualizar, na barra de menu.
2) Um conjunto de dados foi adicionado ou excluído da lista original (fonte de dados).
Nesse caso, a alteração significa que o Assistente de Dados deve utilizar uma área da
planilha diferente para a análise. Uma modificação da referência de dados para um
Assistente de Dados existente não é possível. É necessário refazer o Assistente de Dados
do início.

Formatação de célula
As células no resultado do Assistente de Dados são formatadas automaticamente pelo Calc em
um formato simples. É possível alterar essa formação utilizando todas as ferramentas do Calc,
porém perceba que qualquer alteração do formato do Assistente de Dados ou qualquer
atualização, faz com que a formatação retorne ao padrão aplicado automaticamente pelo Calc.
Para o formato de números no campo de dados, o Calc utiliza o formato de número utilizado pela
célula correspondente na fonte de dados. Na maioria dos casos isso é útil, por exemplo, se os
valores estão em formato de moeda, então a célula correspondente no resultado também será
formatada como moeda. No entanto, se o resultado for uma fração ou porcentagem, o Assistente
de Dados não reconhece que isso pode ser um problema, pois esses resultados podem estar sem
uma unidade ou ser exibido como porcentagem. Apesar disso, é possível corrigir o formato do
número manualmente, porém a correção terá efeito apenas até a próxima atualização.

Múltiplos campos de dados
Até o momento assumiu-se que o layout do Assistente de Dados contém apenas um campo de
dados. No entanto, é possível ter vários campos de dados no meio do layout. Isso torna possível o
resumo e a análise de múltiplos aspectos.
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Por exemplo, listar todos os valores de vendas por dia e, adicionalmente, apresentar o número de
entradas por dia. Para fazer isso, coloque os campos vendas e data dentro da área Campos de
dados. Para o campo data, escolha a opção Contar como função de agregação (Figura 64).

Figura 64: Múltiplos campos de dados no Assistente de Dados

Desde que cada entrada tenha uma data específica, esse campo mostrará o número de entradas
para cada data. Se os valores forem agrupados por mês, o Assistente de Dados dará uma visão
geral com os valores de vendas e o número de vendas fechadas para cada categoria e mês
(Figura 65).

Figura 65: Exibição de valores de vendas e número de entradas
Ao utilizar múltiplos campos de dados, o Assistente de Dados cria um campo chamado Dados,
que permite a manipulação dos campos de dados existentes. É possível mover esse campo como
qualquer outro campo de linha e coluna usando a opção de arrastar e soltar. Essa é uma maneira
fácil de conseguir diferentes estruturas para o resultado (Figuras 66 e 67). Arraste e solte o campo
de dados dentro do campo data ou dentro do campo categoria.
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Figura 66: Layout para a apresentação de somas e números de valores de vendas

Figura 67: Layout alternativo para a apresentação de somas e números de valores de vendas
Caso deseje colocar diferentes campos de dados em diferentes colunas e o Assistente de Dados
não contiver outro campo de coluna ou a classificação de diferentes campos de dados em
diferentes linhas e não contiver outro campo de linha, então será útil desabilitar a visualização de
somas de linha ou coluna. Apenas arraste o campo de categoria acima da área do filtro.

Figura 68: Exemplo de colunas desnecessárias.

Utilizando Assistente de dados

43

Figura 69: Somas de coluna desabilitadas
Um caso de uso frequente para vários campos de dados é a agregação de um valor de acordo
com diferentes funções agregadas ao mesmo tempo. É possível criar um Assistente de Dados que
exibe os valores de vendas mensais e, adicionalmente mostra os menores e os maiores valores
das vendas mensais.

Figura 70: Múltiplas análises para o mesmo campo de
dados.
Infelizmente, o Calc não permite usar o mesmo campo de dados várias vezes. Para fazer
múltiplas análises é necessário duplicar a respectiva coluna na fonte de dados. Esta coluna estará
disponível dentro do Assistente de dados, que só terá valores idênticos, mas no exemplo as três
colunas são referenciados como vendas, vendas1 e vendas2.
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Figura 71: Múltiplos campos idênticos para valores de vendas (duplicados na fonte de
dados)

Atalhos
Caso use o Assistente de Dados frequentemente, talvez ache os caminhos do menu Dados →
Assistente de Dados → Iniciar e Dados → Esquema → Agrupar inconvenientes.
Para agrupar, um atalho já está definido: a tecla F12. Para iniciar o Assistente de Dados é possível
definir um atalho de teclado personalizado. Se preferir usar ícones na barra de ferramentas em
vez de atalhos de teclado, é possível criar um ícone definido pelo usuário e adicioná-lo à barra de
ferramentas personalizada ou à barra de ferramentas padrão.
Para mais informações sobre como criar atalhos de teclado ou adicionar ícones à barra de
ferramentas, veja o Capítulo 14, Configurando e personalizando o Calc.

Função INFODADOSTABELADINÂMICA
A função INFODADOSTABELADINÂMICA pode ser usada com fórmulas no Calc, caso deseje
reutilizar o resultado do Assistente de Dados em qualquer outra parte da planilha.

Dificuldade
Normalmente, cria-se uma referência para um valor inserindo o endereço da célula que contém o
valor, por exemplo, a fórmula =C6*2 cria uma referência para a célula C6 e retorna o valor
dobrado.
Se essa célula estiver localizada na área de resultado do Assistente de Dados, ela contém o
resultado que foi calculado referenciando as categorias específicas dos campos de linha e coluna.
Na Figura 72, a célula C6 contém a soma dos valores de vendas da empregada Barbara na
categoria “navegação”. A fórmula na célula C12 utiliza esse valor.
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Figura 72: Referência de fórmula para uma célula do Assistente de Dados
Se os dados adjacentes ou o layout do Assistente de Dados forem modificados, provavelmente o
valor das vendas para Bárbara pode aparecer em uma célula diferente. A fórmula ainda referência
a célula C6 e portanto, usará um valor errado. O valor correto está em uma localização diferente.
Por exemplo, na Figura 73, a localização passou a ser C7.

Figura 73: O valor a ser usado localizado em uma posição diferente

A função INFODADOSTABELADINAMICA permite ter uma referência para um valor dentro do
Assistente de Dados usando a identificação de categorias específica para esse valor.

Sintaxe
A sintaxe tem duas variações:
INFODADOSTABELADINAMICA(campo alvo, Assistente de Dados;[Nome do campo
/ Elemento; ... ])
INFODADOSTABELADINAMICA(Assistente de Dados; especificação)

Primeira variação de sintaxe
O campo de destino especifica qual campo do Assistente de Dados é utilizado na função. Se o
Assistente de Dados tem apenas um campo de dados, esta entrada é ignorada, mas você deverá
digitá-la de qualquer maneira.
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Se o Assistente de Dados tiver mais de um campo de dados, então é necessário digitar o nome
do campo da fonte de dados, por exemplo, “vendas”, ou o nome do próprio campo de dados, por
exemplo, “Soma – vendas”.
O argumento Assistente de Dados especifica o Assistente de Dados a ser utilizado. É possível
ter mais de um Assistente de Dados em um documento. Insira nesse campo uma referência de
célula que esteja dento da área de resultado do Assistente de Dados. Uma boa opção é sempre
usar a célula no canto superior esquerdo (A1), garantindo que a célula sempre estará dentro do
Assistente de Dados, mesmo que o layout seja alterado.
Exemplo: IINFODADOSTABELADINÂMICA("Soma - vendas";A1)
Caso insira apenas o primeiro argumento, então a função retornará o resultado total do Assistente
de Dados, “Soma – vendas”. Em nosso caso o campo retornará o valor 343389 conforme a Figura
74.
É possível adicionar mais argumentos, como pares com nome do campo e elemento para
selecionar uma soma parcial específica. No exemplo da Figura 72, onde deseja-se obter a soma
parcial de “Barbara” para “navegação”, a fórmula na célula C12 deverá ser assim:

=INFODADOSTABELADINÂMICA("Somavendas";A1;"empregado";"Barbara";"categoria";"navegação")

Figura 74: Primeira variação de sintaxe

Segunda variação de sintaxe
O argumento Assistente de Dados deve ser utilizado da mesma maneira que na primeira
variação da sintaxe.
Para as especificações, insira uma lista separada por espaços para especificar o valor desejado
do Assistente de Dados. Se houver mais de um campo de dados, a lista deve conter o nome do
campo de dados, do contrário não é necessário. Para selecionar um resultado parcial específico,
adicione mais entradas sob a forma de Nome de campo[elemento].
No exemplo da Figura 72, onde se deseja obter a soma parcial de “Barbara” para “navegação”, a
fórmula na célula C12 deverá ser assim:
=INFODADOSTABELADINÂMICA(A1;"vendas empregado[Barbara] categoria[navegação]")
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Figura 75: Segunda variação de sintaxe.
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