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Gráficos

Você já sabe que gráfico é a 
representação de dados de 
uma tabela.

 Tem como objetivo transmitir 
de forma visual a 
informação de modo mais 
relevante, veja dois 
exemplos:



Infográficos

 Já estes tem como objetivo ilustrar do melhor modo possível e que 
facilite o entendimento de qualquer leitor sobre os dados a serem 
transmitidos.

Mas qual a diferença?

Normalmente no Brasil, o pessoal acha que infográfico é colocar 
desenhos, cores, textos e um gráfico diferenciado, porém não adianta 
colocar tudo isso se a informação não foi compreendida.



Infográficos

Dessa forma entenda que as 
vezes um mero gráfico torna a 
informação muito mais legível e de 
fácil interpretação. 

Vamos ver um exemplo de 
infográfico.



Outro Exemplo

Você percebeu que até no 
infográfico temos gráficos 
feitos no Excel?

Então saber criar gráficos no 
Excel te ajudarão na criação 
de infográficos.



Outro Exemplo

Veja que neste exemplo é usado 
outros recursos, no caso muito 
mais visual do que um excel para 
gerar essas imagens.

Porém vale lembrar que o gráfico 
precisou ser gerado em algum 
lugar, no caso no Excel ou outro 
programa.



Infográficos

Assim, você precisa entender que quando criamos um infográfico no 
excel o objetivo é fazer com que o gráfico mostre de forma clara e 
totalmente objetiva a informação.

Que a pessoa realmente entenda, isso você deverá aplicar nos 
relatórios em que for criar.

O pessoal do marketing usa muito infográficos, porém o foco deles é 
muito o aspecto visual, veja em revistas, livros e outros materiais.



Como criar um infográfico

Hoje vamos criar um gráfico e mostrar como ele pode ajudar no 
entendimento e compreensão, no caso é uma aula básico e 
introdutória para as próximas aqui do canal.

Hoje você irá criar um gráfico e fazer alguns detalhes visuais que o 
deixarão muito mais legível e de fácil compreensão.

Poderá ser aplicado em Dashboards, porém com ressalvas.



Olhe este Exemplo

Aqui temos um 
exemplo que foi 
aplicado em vídeo 
aula hoje, assista no 
canal.

Neste exemplo 
mostramos como 
criar um gráfico de 
linha diferenciado.



Aula de Hoje

 Tabela da Aula, vamos fazer 
uma análise do número de 
clientes em uma loja A de um 
Shopping XYZ.



Gráfico

Este é um exemplo de 
gráfico feito no excel, porém 
veja como é simples, agora 
veja outro exemplo.



Infográfico - Início

Veja que apenas de 
colocar uma forma e 
mudar os rótulos o 
gráfico ficou mais 
interessante o seu 
modo visual.

Agora imagine colocar 
uma cor diferente para 
sinalizar o maior valor?



Infográfico

Veja o exemplo que 
identifica o dia que há 
mais clientes na loja.

 Isso pode ser aplicado 
em Dashboards, porém 
com o devido cuidado!



Dicas para Infográfico



Conclusão

Obrigado por sua participação em nosso canal e na live!

Visite e assine nosso site, canal e fanpage para receber as 
notificações de atualizações do conteúdo produzido por nós.

Quer comprar o curso que aborda o conteúdo na forma essencial para 
se tornar especialista em Excel? Visite agora:

www.cursodeexcelonline.com

http://www.cursodeexcelonline.com/


Sites e Redes Sociais

www.fb.com/cursodeexceloficial

www.youtube.com/michelfabiano

www.instagram.com/cursodeexcel

www.michelfabiano.com

michelfabiano@gmail.com

http://www.fb.com/cursodeexceloficial
http://www.youtube.com/michelfabiano
http://www.instagram/cursodeexcel
http://www.michelfabiano.com/

