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Gráfico espelhado 
 

Gráficos precisam mostrar 

visualmente os números de 

uma planilha. Mais ainda, em 

algumas situações, a exibição 

gráfica deve também facilitar a 

COMPARAÇÃO de informações. 
 

Por exemplo, o gráfico ao lado 

compara a força de trabalho de 

homens e mulheres em 

diferentes faixas de idades. 

 

Criando um gráfico espelhado 
 

1. Crie uma planilha com os dados ao lado. 
 

Para que os dados de homens apareçam em um gráfico 

oposto aos dados de mulheres, uma alternativa é 

mostrar os dados masculinos em forma negativa. 

 

2. Em uma célula qualquer longe destes números, 

digite “-1”. 

 

3. Clique no botão Copiar (ou pressione Ctrl+C) para 

copiar este número. 

 
4. Selecione todos os 

números da coluna 

Masculino. 

 
5. Clique na seta para 

baixo do botão Colar. 

 
 

 
6. Escolha Colar Especial. 
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7. No quadro Colar 

especial, selecione a 

operação Multiplicação. 

 

8. Clique em OK. 

 
Todos os números 

masculinos passaram a 

ser negativos, tal como 

queríamos. 

 

Se quiser, apague o “-1” 

digitado há pouco. 

 

Vamos agora fazer nosso gráfico. 

 

9. Selecione todos os dados da planilha, eles serão agora representados em um gráfico 

simples de colunas agrupadas. 
 

10. Na guia Inserir, grupo Gráficos, botão Inserir Gráfico de Colunas ou de Barras, escolha o 

gráfico Barras Empilhadas na seção Barra 2D.  
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Formatando e acrescentando elementos em um gráfico espelhado 
 

Compare as duas opções abaixo. 

 

A primeira mostra um gráfico com espaçamento maior entre as barras, no segundo a 

proximidade entre elas torna o gráfico mais compacto, deixando mais espaço para 

colocarmos outras informações. Vamos fazer esta modificação. 

 

1. Pressione o botão 

direito do mouse sobre 

qualquer barra azul. 

 

2. Escolha Formatar Série 

de Dados. 

 
Aparece um painel, 

Formatar Séries de 

Dados, em que 

poderemos definir a 

largura do espaçamento 

entre as barras das séries de dados. Quanto menor 

este espaço, mais juntas ficam as séries. 

 
Depois de algumas tentativas, percebemos que 6% 

é uma boa alternativa para o espaçamento entre 

as barras da série. 

 

3. Digite 6% na caixa Largura do Espaçamento. 

 

Não é muito profissional exibir valores negativos 

no lado masculino do gráfico, mas não podemos transformá-los em números negativos 

na planilha. Felizmente, no entanto, podemos exibi-los como positivos no gráfico. 
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4. Selecione o 

eixo horizontal 

do gráfico. 

 

5. Nas opções de 

formatação 

dos números 

do eixo, 

escolha a 

categoria 

Personalizado 

e defina o Tipo 0;0. 

 
O primeiro 0 no código define o formato para números positivos, o segundo 0 (logo  

após o ;) indica o formato dos números negativos. Neste nosso exemplo, números 

positivos e negativos aparecerão no mesmo formato, sem o sinal -. 

 

6. O gráfico precisa de um título, clique na caixa Título do Gráfico, digite Distribuição de 

funcionários por idade e sexo e pressione Enter. 

 

DICA Selecione a 

caixa Título do 

Gráfico e digite o 

texto, nunca escreva 

DENTRO da caixa. 

Ao selecioná-la, o 

Excel entende que 

você quer escrever 

em seu interior.  

 

7. Para encerrar, mude a 

cor dos números no 

interior das barras.  

 

Pronto, o gráfico está 

como proposto no início 

deste passo a passo. 
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Usando dois gráficos para um gráfico espelhado 
 

UM PASSO MAIS  Algo que pode ter ficado um pouco estranho no gráfico da página anterior é a 

visualização das idades em um dos lados, masculino neste exemplo. O ideal seria ter estes 

números no centro dos dois gráficos, o que é possível se combinarmos dois gráficos. 

 

• Crie dois gráficos 

separados, um para 

masculino e outro para 

feminino e formate-os tal 

como fizemos para o gráfico 

feito nas páginas anteriores. 

• Retire as bordas das duas 

áreas de gráfico. 

• Apague o eixo de idades do 

gráfico Masculino 

• Insira uma caixa de texto 

com um título para os dois 

gráficos. 

 

 

  

http://guiadoexcel.com.br/wp-content/uploads/2014/03/Gr%C3%A1fico-de-distribui%C3%A7%C3%A3o-de-idade-e-g%C3%AAnero-excel.zip
http://guiadoexcel.com.br/wp-content/uploads/2014/03/Gr%C3%A1fico-de-distribui%C3%A7%C3%A3o-de-idade-e-g%C3%AAnero-excel.zip
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Exibindo rótulos de dados 
 

Talvez uma boa exibição para qualquer uma das duas alternativas vistas até aqui para os 

gráficos espelhados seja a apresentação dos rótulos dos dados, como mostra a imagem 

abaixo. 

 

 
 

1. Passe o mouse sobre qualquer local do gráfico para exibir os botões à esquerda da caixa 

contendo o gráfico. 

 

2. Clique no + para adicionar mais elementos no gráfico. 

 
3. Clique na seta à direita de Rótulo de Dados. 

 
4. Escolha o melhor posicionamento para os rótulos de dados.  

 

1 

2 

3 

4 



 
 
 

PESSOAS E TECNOLOGIA 8 

 
 

GRÁFICOS MUITO ALÉM DE BARRAS E PIZZAS 

COMENTÁRIO  Versões mais 

antigas do Excel exibiam a 

opção para rótulos de 

dados FORA das barras, a 

melhor solução para este 

nosso exemplo. Nas 

versões mais novas, a 

única solução para levar 

os rótulos para a parte 

externa de cada barra é 

arrastando. E arrastando um a um! 

 

Eliminando elementos desnecessários em um gráfico espelhado 
 

Quanto mais limpo um gráfico, 

melhor! Já que os rótulos de 

dados estão aparecendo, 

vamos apagar as linhas de 

grade e os números do eixo 

horizontal. 

 

1. Selecione as linhas de grade 

e pressione a tecla Del. 

 

2. Selecione o eixo horizontal 

e pressione a tecla Del. 

 

 

Exibir informações mais 

precisas em gráficos sempre 

facilita o entendimento! 
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Minigráficos 
 

Planilhas empresarias geralmente têm muitas informações, às vezes pode dar um certo 

trabalho analisar os dados e chegar rapidamente a conclusões. Veja, por exemplo, a planilha 

abaixo: 

 

 
 

Um destes dois anos apresenta vendas irregulares, outro mostra vendas crescentes. Olhando 

rapidamente, é difícil descobrir qual é este ano. Se você tiver um pouco de paciência e 

tempo, verá que em 2019 as vendas apresentam um pequeno aumento todos os meses.  

 

Muito trabalhoso! Precisamos de uma solução mais visual! Felizmente, o Excel apresenta os 

minigráficos, um gráfico muito útil desenhado em UMA ÚNICA CÉLULA. 

 

Criando um minigráfico 
 

1. Deixe o cursor na célula ao lado dos números que serão representados visualmente – 

célula N3 na imagem abaixo. 

 

2. Na guia Inserir, clique no botão Coluna dentro do grupo Minigráficos. 

 

3. No quadro Criar Minigráficos, indique 

as células que serão representadas 

graficamente. 

 
4. Clique em OK para desenhar o gráfico 

na célula indicada em Intervalo de 

Locais. 
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O minigráfico que aparece mostra claramente que o ano de 

2018 mostrou vendas bem irregulares. 

 

 

 

Exibindo minigráficos em outras células 
 

Para comparação, vamos representar também 2019. Felizmente, não é preciso passar por 

todo o processo novamente, basta arrastar o gráfico feito como se fosse uma fórmula. 

 

1. Arraste a alça de preenchimento (quadrado preto no 

canto inferior direito) da célula N3 para baixo até a célula 

N4. 

 

Pronto, o gráfico aparece mostrando claramente, 

produtivamente, que 2019 foi um ano bem mais 

regular. 

 

DICA 

Para melhorar a visualização dos gráficos, você pode aumentar um pouco a largura da 

coluna que os contêm. 
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