
Infográcos
Os melhores Gráficos para seus dados 

 conforme os principais objetivos

Sabendo que há diversos tipos de gráficos para os dados, qual o mais adequado a ser escolhido?
 Aqui você verá os melhores, baseando- se nos principais objetivos de comunicação.
Seja Informar, comparar, evidenciar transformação, organizar ou mostrar relações. 

Informar

Comparar

Transmitir um único dado importante

Comparar categorias ou mostrar composições

proporções simples

Categorias (várias) Categorias (poucas) Composições  Composição ao longo do
 tempo ou por categorias

proporções simples

Frequência de palavrasComposição por 
     categorias

Composição por 
     categorias

Números de destaques 

Gráfico de barras Gráfico de bolhas Gráfico de setores Barras empilhadas

Nuvem de bolhas

Gráficos de Setores 

Treemap

Pictograma

Nuvem de palavras
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Transformar

Organizar

Mostrar alterações que ocorrem com o tempo ou no local

Comparar categorias ou mostrar composições

Várias séries ao 
 longo do tempo 

Poucas séries ao 
 longo do tempo

Agrupamentos

Eventos distintos
     no tempo

Uma série por local

 Agrupamentos e 
conexões

Frequência de palavrasHierarquia Simples Muitas variáveis

Gráfico de barras

Gráfico de Linha

Fluxograma

Gráfico de Área

Diagrama de Venn

Cronograma

Mapa Mental

Gráficos de mapa

Diagrama Pirâmide Tabelas Gráficos de Barras

Categorias (várias) Processos complexos
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Relações

Explorar

Mostrar relações tais como distribuições e correlações

Alguns outros Gráficos diferenciados 

Categorias (várias)

      Comparar série de
 dados ao mesmo tempo

Categorias (poucas)

Avaliar combinações

Composições

Eixo Calibrador

Gráfico de barras

Gráfico de Radar

Gráfico de bolhas

Gráfico de Superfície

Gráfico de setores

Gráfico de medidores
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