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Como escolher

Bom essa é uma dúvida rotineira que sai nos treinamentos de Excel 
e Dashboards, quero contar a você algumas dicas para você 
escolher com melhor clareza os dados.

No final deste material e no vídeo você terá o link de referência a 
esse conteúdo, no qual utilizo nos meus treinamentos.



Como escolher

Nós temos a dura missão de primeiro saber quais são os tipos de 
dados do nosso gráfico, saber os tipos e fazer os questionamentos 
iniciais.

Como assim professor?

Seus dados são temporais, sim ou não?

Respondeu essa pergunta você já saberá dar início na escolha do 
gráfico



O que são dados temporais?

Dados temporais são dados relativo a tempo, por exemplo:

Mês, semana, ano, semestre, trimestre

Caso não sejam ai vamos para outra linha de estudo.



São temporais os dados

Para dados temporais você pode ir para uma linha interessante de 
gráficos, o gráfico de linha cai como uma luva, mas cuidado, nem 
todo gráfico de linha será ideal para dados temporais.

Podemos usar outros gráficos para dados temporais como de coluna 
ou até um gráfico de combinação, ai vem a segunda pergunta:

Você quer comparar, exibir uma tendência, exibir uma distribuição ou 
exibir com clareza parte do dado?



Complicou tudo, e agora?

Você achou que ficou complicado por causa da segunda pergunta, 
meu caro fique tranquilo, a segunda pergunta é uma orientação do 
que você pode utilizar em seus gráficos.

Vamos entender um pouco melhor a seguir.



Tendência

Os melhores gráficos para tendência são:

Gráfico de Linhas

Gráfico de Combinação

Gráfico de Colunas



Comparação

Os melhores gráficos para comparação são:

Gráfico de Combinação

Gráfico de Colunas Clusterizadas

Gráfico de Área

Gráficos de Dispersão



Distribuição

Os melhores gráficos para distribuição são:

Gráfico de Ações

Gráfico de Dispersão

Gráfico de Colunas



Parte de Dado

Os melhores gráficos para distribuição são:

Gráfico de Rosca

Gráfico de Pizza

Gráfico de Barras

Gráfico de Waterfall

Gráfico de Colunas Empilhadas



Dica de Ouro

Você conhece esse site?

Esse site pode ser o teu maior recurso para descobrir qual gráfico irá 
utilizar.

https://datavizcatalogue.com



Dica de Ouro

Nosso novo conteúdo para os cursos de gráficos, painéis, relatórios 
será baseado neste link que passei, datavizcatalogue.com

Ele é um assistente muito poderoso que vai facilitar o teu trabalho de 
identificar qual tipo de gráfico.

Então aguarde nossos novos materiais e saiba de onde é a nossa 
referência em estudo!



Vamos agora testar

Tabela simples, precisa comparar quem teve melhor resultado, qual 
gráfico?



Vamos agora testar

Tabela simples, precisa comparar quem teve melhor resultado, qual 
gráfico?



Considerações

Você viu no exercício anterior diversos gráfico e o resultado, qual 
gráfico seria o ideal, bom, vamos alguns detalhes importantes.

Gráfico de Pizza, não deve ser utilizado naquele caso pois os 
tamanhos das fatias são semelhantes, se uma das fatias fosse o 
diferencial visual na identificação poderia ser utilizado.

Gráfico de Dispersão, não é para esse caso de comparação simples, 
usamos quando temos mais dados em nossas séries.



Outro Exemplo

Veja a tabela, e agora, qual gráfico escolher?



Outro Exemplo

Veja a tabela, e agora, qual gráfico escolher?

Os três gráficos negativos não 

conseguem reproduzir uma ideia clara 

e objetiva da análise, comparar 

valores em uma linha temporal. 

Somente o de colunas é possível 

neste caso fazer uma análise visual 

mais clara no primeiro lance.



Presente para você

Vou deixar agora para você um guia visual que ajudará a escolher os 
gráficos ideais.





A Vídeo Aula

Agora minha sugestão veja e reveja a vídeo aula de hoje, pois ela é 
fundamental para seus estudos sobre gráficos!

Clique no Link: https://www.youtube.com/watch?v=9hiWs84CH1I

https://www.youtube.com/watch?v=9hiWs84CH1I


Que tal fazer uma formação?

Que tal fazer uma formação conosco em Excel? Ou ainda em 
Gráficos e Dashboards?

 Fale comigo ou visite:

www.cursodeexcelonline.com

http://www.cursodeexcelonline.com/

