
Minigráficos 

Seleciona a célula onde deseja inserir o minigráfico...       Inserir → minigráficos 

 

Ao clicar sobre o minigráfico de LINHA, será exibida a seguinte caixa de diálogo: 

 

Você deve definir o intervalo de dados... no nosso caso vamos fazer um minigráfico de linha do consumo médio de 

cada automóvel ao longo do ano. 

Intervalo: H6:S6 

E escolher onde o minigráfico deverão ser colocados...  no nosso caso...  C6 

Pronto!  O minigráfico acabou de ser inserido:  

Note que o minigráfico ocupa apenas uma célula... e como ele é inserido em uma célula, as operações de 

manipulação de dados em células também podem ser utilizadas... como por exemplo... a alça de arraste. 

 



Ao fazer esse tipo de cópia com a alça de arraste, os minigráficos ficam AGRUPADOS. 

Isso será útil para a sua padronização... 

Note que a forma de exibição fica ISOLADA em cada célula... ele faz a variação dos valores de cada carro... sem 

relacionar com os demais. 

AUMENTAR O TAMANHO DA LINHA PARA VER ISSO... 

 

Para fazer a correlação adequada de valores entre os minigráficos... basta selecionar um minigráfico... 

Clicar em Minigráficos (menu)  opção  Eixo 

 

Veja que as opções de valores mínimos e máximos estão automáticas para cada minigráfico. 

Para tanto, basta alterar IGUAL PARA TODOS OS MINIGRÁFICOS nos dois valores: mínimo e máximo. 

  Note, por exemplo o terceiro minigráfico. 

 



Também consigo evidenciar os pontos mais altos e os mais baixos do minigráfico de linhas... 

 

 

Vamos agora inserir um outro minigráfico... MINIGRÁFICO DE COLUNAS , para a RECEITA. 

 

Mesma coisa..  se quiser fazer a comparação... colocar os valores máximos e mínimos iguais... 

Seleciona os minigráficos → Minigráficos → Eixo → Igual para todos os minigráficos 

 

 

Por fim, agora vamos inserir um terceiro tipo de minigráfico.. Ganhos e Perdas..   (( Em Metas) 

 

Note que esse tipo de gráfico apenas apresenta se o resultado foi positivo ou negativo... não mostra variação. Se 

quiser ver variações, aí o minigráfico de colunas ou linhas seria o mais indicado. 



Quando trabalhamos com minigráficos, é frequente o processo de ocultação dos dados. 

Se ocultarmos os dados: 

PÁGINA INICIAL → FORMATAR → OCULTAR E EXIBIR → OCULTAR COLUNAS 

Nossos minigráficos desaparecem... 

 

Para evitar isso... 

Exibam novamente os dados   ou   Crtl + Z 

 

Clica sobre os minigráficos.... menu: minigráficos → Editar dados → células ocultas e vazias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


