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1. O que é o Infogram 

 

O Infogram é uma plataforma para criação de infográficos, representações 

visuais que facilitam a compreensão de conteúdo, muito utilizadas no 

jornalismo. Disponível em versão gratuita, que permite ao autor criar 10 

infográficos e carregar 10 imagens, sem compartilhamento privado, 

download ou conexão em tempo real. A versão Pro, que é paga, aumenta o 

número possível de infográficos de um mesmo autor para 100, as 

possibilidades de edição e de download. As versões Business e Enterprise 

oferecem ainda mais recursos e tipos de infográficos disponíveis. As contas 

pagas são direcionadas para o uso de empresas, enquanto o plano gratuito é 

destinado para blogs e apresentações pessoais. 
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Figura 1 - Infográfico interativo (e sua barra de ferramentas, à direita) criado por Calvin Cousin e Clara 
Celina para o blog Pornochanchando (2014), utilizado como exemplo ao longo do tutorial 

 

2. Criar 

a. Gráficos 

Estando logado em uma conta do Infogram, o usuário pode criar 

Infográficos, Gráficos e Mapas através do ícone Criar, localizado na barra 

de ferramentas que fica na esquerda da tela. Ao criar Gráficos, aparecerá uma 

janela (figura 2) listando os diferentes modelos disponíveis.  
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Neste tutorial, o exemplo utilizado será do modelo Rosquinha, sob 

Setores.  

A maioria dos modelos pré-formatados conta com espaço para inserir 

um título no topo do gráfico, textos explicativos e uma citação no final, edições 

essas que podem ser feitas dando um duplo-clique no material. Utilizando as 

versões Premium, o autor pode criar e inserir seu próprio logotipo na 

Figura 2 - Tipos de gráficos 

Figura 3 - Modelo de "rosquinha" 
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publicação (do contrário, o logo do Infogram virá anexado) e fazer download 

do material elaborado.  

No caso do gráfico exibido nas figuras 1 e 3 (elaborado pelo que vos fala 

e Clara Celina, categorizando os 10 melhores do ano de 2014 do blog 

Pornochanchando), foram digitadas na primeira coluna da planilha as 

categorias que deveriam constar na mostra e na segunda coluna a relação 

quantitativa entre elas (em questão, uma pessoa aparecia na lista, dois 

eventos, etc.). O leitor que se deparar com o gráfico pode interagir com ele, 

passando o cursor pela imagem e vendo o que cada porção representa. Nas 

configurações do gráfico pode-se editar o esquema de cores e sua altura. 

Diferentes modelos funcionam de diferentes maneiras e oferecem diversas 

possibilidades para se explorar.  

Uma vez finalizado, o gráfico deve ser divulgado pelo botão Publicar, 

que cobrará um título para a publicação. No modo gratuito, não é possível 

fazer download do material e seus compartilhamentos resultarão em um link 

que redirecionará o leitor para a página do gráfico no Infogram. Depois de 

publicado na rede, o sistema abrirá um Box que permite ao autor compartilhá-

lo em outras redes sociais (desde que o login esteja efetuado) e incorporá-lo 

em postagens de Blogger e Wordpress, copiando o código que o próprio 

Infogram gera e colando na HTML da publicação desejada. O mesmo processo 

serve para incorporação de mapas e infográficos. O autor ainda pode 

converter o gráfico em imagens para serem anexadas em suas publicações, 

mas isso tira a interatividade do material. 
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b. Infográficos 

 Para infográficos, escolha o modelo que atende suas necessidades e 

clique em Usar design. Uma barra de ferramentas na lateral direita da tela 

(conforme demonstrado na próxima imagem) permite que o usuário insira 

Mapa e Gráficos (exemplificados em outras seções do tutorial) e Textos, que 

também incluem Cronômetros e Fatos e Figuras. Os cronômetros podem ser 

editados para marcarem qualquer prazo que os usuários definirem enquanto 

Fatos e Figuras servem para complementar, em tópicos sucintos e diretos, as 

informações principais do infográfico. Fatos e Figuras são acompanhados por 

ícones que o autor pode editar dando um clique duplo sobre o dado, assim 

como suas Configurações, que permitem alterar o tamanho da fonte e as 

cores do gráfico.  

 

Figura 4 - O código exibido no segundo quadro deve ser colado na HTML da publicação para que o 
redirecionamento do infográfico seja exibido junto ao texto, enquanto os botões no meio da caixa 

permitem o compartilhamento em redes sociais 
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É possível a inserção de imagens e vídeos no infográfico, seja através 

de arquivos já existentes no computador do usuário ou disponíveis pela web. 

A barra do topo da página permite configurar a largura do material, visualizar 

suas estatísticas e o modelo final.  

 Procure não sobrecarregar o infográfico com textos: é um material 

visual cuja principal função é auxiliar o entendimento da notícia, não 

substituí-la. 

 

c. Mapas 

No modo gratuito, apenas o mapa-múndi e o mapa dos Estados Unidos 

estão disponíveis para os usuários. Em ambos os casos, ainda se pode inserir 

títulos e um texto base, além de agregar valores a seus territórios com um 

duplo-clique sobre a imagem, que abrirá a seguinte imagem: 

Figura 5 - Novo infográfico 
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Assim como em gráficos, é possível nomear os componentes do mapa e 

agregar um valor a eles, além de inseri-los em grupos (no caso do mapa-

múndi, os grupos são continentes) e alterar seu esquema de cores. 

3. Estatísticas 

No menu de estatísticas, o usuário pode consultar o número de acesso 

total de seu acervo e também de publicações específicas. No topo da página, 

se exibe o gráfico com os acessos em períodos diários e mensais enquanto que 

na parte de baixo podem-se verificar os países e os servidores de origem dos 

acessos. 

4. Configurações 

Sob Configurações, o usuário encontra a possibilidade de alterar seu 

nome do meio e o idioma da interface. Usuários Premium também encontrar 

opções para customizar o logo exibido nos infográficos e os meios de 

compartilhamento. 

Figura 6 - Tabela de edição do mapa-múndi 


