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Construção

Uma coisa muito importante é entender a área de visualização que 
mais chama a atenção do analista ou usuário que lidará com a 
dashboards, seguindo convenção internacional.

A área de visualização que as pessoas tem a prestar mais atenção 
fica no canto superior esquerdo, nesta área o ideal é colocar recursos 
de interação, informações vitais, as mais importantes.

Vamos ver um exemplo
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Vários estudos apontam que os 

leitores focam mais no setor 1 do 

que nos demais.



Veja o exemplo

Nesta Dashboard fica claro e notável 

onde estão localizadas as informações 

de maior impacto visual, seguindo o que 

você aprendeu anteriormente.

Não basta fazer um gráfico bonito, e sim 

dispor a informação aos olhos de quem 

irá ver e analisar de forma clara e 

objetiva.



Cores

Devemos tomar cuidado com as cores, Dashboard deve haver cores 
sim, mas não diversas cores, não um clima de carnaval e sim algo 
que facilite a identificação com clareza dos dados e informações.

O ideal sempre é trabalhar dentro de uma cor absoluta e depois 
seguir para as secundárias da mesma.

Usar contraste de cor em um item ou outro como por exemplo um 
alarme ou um indicador.



Cores - Dicas

Para alarmes, indicadores e KPI’s use contraste, algo que realmente 
sinalize.

Gráfico de Colunas ou Barras, evite usar diversas cores, use uma cor 
para todos, e aquele que você deseja sinalizar use com uma cor 
diferente para sinalizar.

Cores escurar para o que é preciso ilustrar (atenção), cores claras 
para o que não é preciso.



Cores

Você já ouviu falar que há pessoas daltônicas? Porque usar verde ou 
vermelho se a pessoa que vai ler é daltônica?

 Tons, use, mas modere, ninguém que ver 50 tons de cinza, quer ver 
algo que facilite a identificação e análise dos dados.



Cores e Dashboards

Aqui temos um exemplo de 

poucas cores e de fácil 

entendimento.

Sem dizer no recurso de 

segmentação que facilita 

para o usuário ao clicar e 

ter os devidos resultados.

Colorir, fazer gráficos 

estranhos, enfeitar, 

esqueça!



Cores e Dashboards

Olhe já este exemplo, você 

acha que ficou lindo, mas e 

a precisão das informações 

está clara?

O exemplo anterior era 

mais simples e de fácil 

identificação, aqui a pessoa 

já aplicou um gráfico de 

funil com gradiente de cor, 

enfim não é uma TOP 

Dashboard.



Cores e Dashboards

Neste exemplo temos coisas muito positivas, cores 

claras, uso de alarmes, minigráficos.

A pessoa tentou usar recursos visuais que facilitem 

a leitura e identificação dos dados.

Veja que poucas cores foram usadas, nada de 

exageros.

Lembre-se o simples é mais!



Interação

 Isso é bacana, todo mundo gosta, mas não pense que é para colocar 
interação em tudo que você deseja.

 Ter botões, itens para clicar com a segmentação de dados, enfim é 
muito bacana, mas use o necessário.

Entenda que a Dashboard é informativa.

 Lembre-se menos é mais!



Tipos de Gráficos

Os gráficos mais utilizados para compor uma Dashboard são:

Colunas

Barras

 Linhas

Área

Então pra que ficar inventado moda: 5 gráficos de velocímetro, com 5 
gráficos de termômetro com mais 5 gráficos de radar?



Tipos de Gráfico

Por mais que sejam bonitos esses outros tipos de gráficos o 
importante é ter  um gráfico que deixe a informação clara e objetiva 
para o analista.

Ele precisa ver e identificar com facilidade a informação através da 
Dashboard.

Então tenha em mente que ela precisa ser simples e não cheia de 
gráficos apenas para mostrar como está lindo o painel.



Tipos de Gráficos

Este exemplo mostra diversas 

possibilidades de gráficos que são 

aplicáveis as Dashboards, os 

principais que hoje chamam a 

atenção são:

Gráfico de Bullet

Gráfico de Área de Meta

Gráfico de Linha

Gráfico de Comparação



Veja como errar

Neste modelo temos já alguns erros, 

primeiro o padrão de cor, porém o maior erro 

é o uso dos tipos de gráficos.

Para o primeiro gráfico o uso de colunas 

empilhadas não é uma boa.

O gráfico de Pizza utilizado também não foi 

uma boa opção.

Já o de rosca ilustrou até que bem, porém 

neste caso o de colunas empilhadas soaria 

melhor, como um termômetro.



Informação

Nos designs das Dashboards é preciso entender que os dados 
visuais irão gerar a informação de mais fácil entendimento ao 
analista, então as dicas que passei até aqui servem para você ter me 
mente uma coisa: INFORMAÇÃO.

Use nas dashboards formatações personalizadas, elimine linhas que 
não são necessárias e até eixos que não irão agregar na informação.



Informação

Os gráficos precisam ser claros e concisos, só assim é possível ter 
uma Dashboard impecável e que facilite a leitura e análise dos 
dados.



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/
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