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Conteúdo

Mais tipos de gráficos

Gráfico com Indicador
 Coluna e Barras

Gráfico Bidirecional ou Comparativo

Homens Vs Mulheres

155 Sul 175

100 Leste 150

150 Oeste 80

200 Norte 110

Comparativo de Vendas



Gráfico com Indicador

Para quem criar gráficos e deseja que eles realmente informam aos 
analistas de forma clara aqui está mais um novo gráfico que você 
pode colocar em seus relatórios e até em dashboards.

Este tipo de gráfico tem como função utilizar informações baseadas 
em KPI’s e transmitir o valor e significado daquele valor através do 
gráfico.



Exemplo

Veja neste exemplo, fica claro que o vermelho transmite algo não 
muito bom, enquanto ele torna-se progressivo até atingir um valor 
desejado na cor verde.



Exemplo

Você pode utilizar esse tipo de 
gráfico para ilustrar os KPI’s e dar 
ênfase ao valor e aonde ele se 
encontra no gráfico de modo 
visual, claro e objetivo.

Veja o de colunas:



Vamos aprender?

Vou te ensinar como criar, preste bem atenção na aula para as 
devidas etapas, antes você precisa da tabela, conforme exemplo 
abaixo:

Acompanhe no vídeo detalhes para o cálculo da seta (largura)

Valor Seta 85

Dados 0 25 25 25 25

Seta (Largura) 82,5 5

Valor Fatia Barra 0 25 50 75 100



Excel 2016

Para  essa aula iremos utilizar um gráfico de barras empilhadas.

Veja o intervalo a selecionar e o tipo de 

Gráfico:

Valor Seta 85

Dados 0 25 25 25 25

Seta (Largura) 82,5 5

Valor Fatia Barra 0 25 50 75 100



O Gráfico

Bom essa é a etapa inicial, em seguida você precisará configurar o 
gráfico, usando o recurso sem preenchimento para a barra azul do 
eixo vertical correspondente a seta largura.

Depois inserir uma forma, como uma seta.

Por fim copiar e colar essa seta na parte laranja responsável pela 
seta.

Acompanhe a vídeo aula pois lá você tem o passo a passo exato.



Talvez você chegou aqui!

Bom quem sabe você esteja 
nesta etapa, agora é 
necessário fazer ajustes no 
gráfico como área de 
plotagem, pintar as cores, 
lançar rótulos e fazer 
vínculos



Olha só?

Com os ajustes é esperado chegar aqui! Não chegou? Reveja a aula 
passo a passo com o professor!



Gráfico de Colunas

O processo é o mesmo para o 
gráfico de colunas empilhadas, a 
única diferença é a escolha do 
gráfico para se chegar no mesmo 
resultado, conforme apresentado.



Comparativo Bidirecional

Este é outro gráfico bacana de se fazer para ilustrar melhor, vou te 
mostrar na aula de hoje como fazer usando formatação condicional, 
pois facilita bastante, vamos ver?

Homens Vs Mulheres

155 Sul 175

100 Leste 150

150 Oeste 80

200 Norte 110

Comparativo de Vendas



Princípio

É necessário ter uma tabela para criação deste gráfico, veja abaixo:

Região Homens Mulheres

Sul 155 175

Leste 100 150

Oeste 150 80

Norte 200 110
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Formatação Condicional

Esse é um dos exemplos que podem te ajudar na criação desse 
gráfico, ao longo da semana vou te mostrar outras duas formas.

Hoje você verá por formatação condicional!

Com base em formatação condicional será necessário criar uma 
regra, acompanhe na aula com o professor.



Regra

Serão duas regras, uma para 
Mulheres e outra para homens, dessa 
forma é possível criar esse tipo de 
gráfico!

Veja ao lado exemplo!

A única diferença para o homem é  a 
mudança de cor.



Tabela

Basicamente você replica os dados como se fosse uma tabela e 
organiza ele para realizar a formtação condicional, depois faz as 
formatações finais, copia e gera uma imagem com vínculo.



Resultado

 Tendo ela como um gráfico visualmente, que pode ser ilustrado em 
relatórios e planilhas no excel.
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Conclusão

Bom você gostou desse material? Dessas dicas? 

 Toda quarta feira temos a nossa Live sobre Excel 2016 às 20 horas

Acompanhe o canal, inscreva-se!

Quer aprender mais e se tornar um especialista em Excel?

www.cursodeexcelonline.com
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