
O template de gráficos de linha, barras e pizza 
 
Neste vídeo, vou falar mais a fundo sobre nossos templates de gráficos de linha, barras e 
de pizza. Então vamos começar. 
 
Aqui estou nos templates de gráficos de linha, barras e de pizza. Eu tenho no momento o 
gráfico de colunas empilhadas selecionado. A primeira coisa a saber é que esse bloco de 
configurações do tipo de gráfico aqui é onde você muda o tipo de gráfico. Então, porque 
este gráfico pode fazer tantos tipos diferentes, há vários diferentes tipos dos quais você 
pode escolher. No momento eu estou aqui no gráfico de colunas empilhadas, mas eu 
também poderia tornar isso um gráfico de colunas agrupadas, que é praticamente a mesma 
coisa. A diferença é que são barras individuais, em vez delas empilhadas em cima umas 
das outras. Também posso tornar isso um percentual, o que significa que o template lê cada 
coluna por si só e então decide qual percentual dar a cada uma das seções. Também posso 
fazer a mesma coisa, mas fazê-lo horizontalmente como barras empilhadas ou barras 
agrupadas e tal. 
 
Acho importante olhar um pouco mais a fundo como isso funciona, porque é meio 
importante saber como os dados estão estruturados para ser capaz de escolher e deixar 
seus dados do jeito certo e escolher o tipo certo de gráfico. Neste caso, você pode ver que 
cada uma dessas cores aqui é apenas uma dessas colunas, e cada uma dessas barras é 
uma linha, e o mesmo vale para quando você escolhe um tipo de coluna. Elas apenas meio 
que giraram 90 graus. Quando se trata de gráficos de linha, que este template também 
pode fazer, ele pega cada coluna nos dados e a transforma em uma linha. Então, se eu 
quisesse me livrar da linha 4, esta linha meio roxo rosado, eu simplesmente me livraria dos 
dados na coluna 4. E lá se foi. Vamos trazer isso de volta. Ops. Pronto, aqui está. 
 
Também é importante ressaltar que este gráfico pode fazer gráficos de pizza também. Ao 
contrário das opções de linha, coluna e barra, o tipo pizza funciona de uma maneira 
diferente, que é fazer cada uma das linhas, neste caso, estes foram anos que estavam ao 
longo de nosso eixo X, mas agora eles são um segmento no gráfico de pizza. Então isso 
muda um pouco a estrutura dos dados para gráficos de pizza, mas ainda é bem intuitivo. 
 
Vou voltar para colunas empilhadas, apenas para mostrar mais um recurso rápido, que é 
que estes gráficos podem ser transformados em um grid de gráficos. Se eu clicar em grid de 
gráficos, ele vai transformar cada uma das colunas aqui em um mini gráfico diferente. 
Portanto, temos 2009 a 2017 em cada um desses. E você pode mudar como isso funciona 
dando a esta configuração de coluna do grid de gráficos uma coluna, de modo que posso 
mudar aqui para A, o que vai me dar um gráfico para cada uma das entradas nesta coluna, 
neste caso, cada um dos anos. Isso é muito útil quando você está tentando fazer múltiplos 
pequenos, mas vamos voltar a essa visão normal agora. 
 
Só porque este é um template tão grande que faz tantas coisas diferentes, há várias 
configurações diferentes, e por isso não vou ser capaz de explicar todas elas, mas vou 
tentar explicar as que são mais úteis e interessantes e confusas. A principal na qual consigo 
pensar agora é essa configuração de diferentes modos de cor. É bem exclusiva deste 



template, e eu acho que é meio confusa porque tem dois modos diferentes e eles às vezes 
significam coisas diferentes visualmente quando estão selecionados em diferentes 
templates ou diferentes tipos de gráfico. Portanto, neste caso, você pode colorir por coluna 
ou linha. Neste caso, nós de fato estamos colorindo por coluna porque isso de fato está 
colorido pela coluna de dados, não a coluna no gráfico. Então parece que estamos 
colorindo por linha, mas na verdade estamos colorindo por coluna porque estas são as 
diferentes colunas de dados. Se eu clicar por linha, cada uma dessas colunas vai ficar de 
uma cor diferente. Isto porque agora estamos colorindo por 2009, 2010, 2011 e coluna 1, 2, 
3, 4. Isto é realmente útil quando você tem uma barra que você quer destacar. 
 
Vou apenas tornar este um gráfico de colunas simples por ora, e digamos, por exemplo, que 
eu queira destacar uma dessas colunas. O que eu faria é que há diferentes maneiras de 
fazer isso. Você pode pegar a sua paleta de cores e deletar a maioria das cores e depois 
adicionar outras. Então elas são todas a mesma, exceto uma delas. Agora eu estou 
destacando isso e a paleta de cores meio que está mostrando isso. Você também pode 
apenas fazer substituições personalizadas. Então, se eu queria tornar 2009 vermelho, 2010 
vermelho, 2011 azul, eu poderia fazer isso também. Mas se eu clicar de novo para colorir 
por coluna, isso não vai funcionar porque estamos colorindo. Esta é uma coluna e por isso 
tudo vai ser da mesma cor. Por isso é importante entender como isso funciona. E aqui por 
coluna e por linha corresponde aos dados e não ao que você está vendo aqui na 
visualização.  
 
Algumas outras coisas, você pode selecionar a legenda, você pode tirar a legenda. Muitas 
vezes sem a legenda fica mais claro. Há essa interessante opção de adicionar cores dos 
dados ao texto, que vou mostrar agora. Basicamente o que isso faz é automaticamente 
destacar cor no texto de cabeçalho se você tem o nome de uma coluna lá. Então, se eu 
escrever “este é o cabeçalho para este gráfico com 2010 nele", você pode ver que 2010 
está agora sendo destacado pela cor da coluna, o que é bem legal. E então eu fiz 2011 
assim também. Agora ele está sendo destacado por essa cor. Este é um tipo de legenda 
que você pode usar também. Você pode adicionar um filtro. Você pode adicionar rótulos de 
dados a cada coluna ou linha, dependendo do gráfico que você está usando. Você pode 
adicionar anotações, temos vários vídeos sobre isso também. 
 
Este é realmente um template com o qual você pode fazer muito, e espero que isso tenha 
explicado alguns dos recursos mais confusos para os templates de linha, barra e pizza. 


