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Introdução ao Power BI



O que é Power BI?

• O Power BI é uma coleção de serviços de software, aplicativos e 
conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes 
de dados não relacionadas em informações coerentes, 
visualmente envolventes e interativas. Quer seus dados sejam 
uma simples planilha do Excel ou uma coleção de data 
warehouses híbridos baseados em nuvem e locais, o Power 
BI permite que você se conecte facilmente às suas fontes de 
dados, visualize (ou descubra) o que é importante e compartilhe 
isso com qualquer pessoa ou com quem você quiser.
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O Power BI

• O Power BI pode ser simples e rápido – tem a capacidade de 
criar análises rápidas com base em uma planilha do Excel ou em 
um banco de dados local. Mas o Power BI também é robusto e 
de nível empresarial, pronto para ampla modelagem e análise 
em tempo real, bem como para um desenvolvimento 
personalizado. Assim, ele pode ser sua ferramenta pessoal de 
relatório e visualização, além de poder servir como o 
mecanismo de decisões e análise por trás de projetos de grupo, 
divisões ou empresas inteiras.
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As partes

• O Power BI consiste em um aplicativo da área de trabalho do 
Windows chamado Power BI Desktop, um serviço de SaaS
(Software como Serviço) online chamado serviço do Power BI, e 
os aplicativos móveis Power BI disponíveis em telefones e 
tablets Windows, bem como para dispositivos iOS e Android.

• Esses três elementos – o Desktop, o serviço e o Mobile – foram 
projetados para permitir a outras pessoas criar, compartilhar e 
consumir análises de negócios da maneira que serão mais 
proveitosas para elas ou para sua função.
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Power BI corresponde à sua função

• A forma de uso do Power BI pode depender de sua função em um 
projeto ou uma equipe. E outras pessoas, em outras funções, podem 
usar o Power BI de modo diferente, o que é aceitável.

• Por exemplo, você poderia usar principalmente o serviço do Power 
BI, mas seu colega de trabalho que trabalha com cálculos de grandes 
dados numéricos e com a criação de relatórios de negócios pode 
fazer uso extensivo do Power BI Desktop (e publicar relatórios do 
Desktop no serviço do Power BI, que você exibirá mais tarde). E outra 
colega de trabalho, da área de vendas, talvez use principalmente o 
aplicativo de telefone Power BI para monitorar o progresso de suas 
cotas de vendas e analisar os detalhes de novas vendas potenciais.
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Elementos

• Você também pode usar cada elemento do Power BI em 
momentos diferentes, dependendo de seu objetivo ou de sua 
função em determinado projeto ou esforço.

• Talvez você exiba o progresso de inventário e fabricação em um 
dashboard em tempo real no serviço e também use o Power BI 
Desktoppara criar relatórios para sua própria equipe sobre as 
estatísticas de envolvimento com o cliente. A forma como você 
usa o Power BI pode se basear no recurso ou serviço do Power 
BI que é a melhor ferramenta para sua situação – porém, todas 
as partes do Power BI estão disponíveis para você e, por isso, ele 
é tão flexível e atraente.
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Fluxo de trabalho no Power BI

• Um fluxo de trabalho comum no Power BI começa no Power BI 
Desktop, em que um relatório é criado. Esse relatório é 
publicado no serviço do Power BI, e então compartilhado, para 
que os usuários dos aplicativos do Power BI Mobile possam 
consumir as informações.

• Isso não acontece sempre dessa forma, e isso é bom, mas 
vamos usar esse fluxo para ajudá-lo a aprender sobre as 
diversas partes do Power BI e como elas se complementam.

• Certo, agora que temos uma visão geral deste curso, do que é o 
Power BI e de seus três elementos principais, vamos dar uma 
olhada no uso do Power BI.
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Fluxo Comum

O fluxo comum de atividades no Power BI é o seguinte:
• Inserir dados no Power BI Desktop e criar um relatório.

• Publicar no serviço do Power BI, no qual você cria novas visualizações 
ou dashboards

• Compartilhar seus dashboards com outras pessoas, especialmente as 
que estiverem viajando

• Exibir e interagir com relatórios e dashboards compartilhados nos 
aplicativos Power BI para Celulares
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Blocos de Construção

• Tudo o que você faz no Power BI pode ser dividido em 
alguns blocos de construção básicos. Depois de entender esses 
blocos de construção, é possível expandir cada um deles e 
começar a criar relatórios complexos e elaborados. Afinal, até 
mesmo coisas aparentemente complexas são criadas com base 
em blocos de construção básicos – edifícios são criados com 
madeira, aço, concreto e vidro. Carros são feitos de metal, tecido 
e borracha. É claro que edifícios e carros podem ser básicos ou 
elaborados também –dependendo de como os blocos de 
construção básicos são organizados.
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Quais são os blocos do Power BI?

• Os blocos de construção básicos no Power BI são os seguintes:
• Visualizações

• Conjuntos de dados

• Relatórios

• Painéis

• Blocos

Introdução ao Power BI



Visualizações

• Uma visualização (às vezes, 
também chamada de visual) é 
uma representação visual dos 
dados, como um gráfico, um 
mapa codificado por cores ou 
outros itens interessantes que 
você pode criar para representar 
os dados visualmente. O Power BI 
traz todos os tipos de diferentes 
tipos de visualização, com mais 
novidades lançadas a todo 
momento.
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Visualizações

• Visualizações podem ser simples – como um único número que 
representa algo significativo – ou ser visualmente complexas –
como um mapa de cores de gradiente que mostra o sentimento 
do eleitor diante de determinado problema social ou 
preocupação. O objetivo de um visual é apresentar dados de 
modo a fornecer contexto e informações, que, provavelmente, 
seriam difíceis de serem assimilados em uma tabela bruta de 
números ou texto.
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Conjunto de Dados

• Um conjunto de dados é 
uma coleção de dados que 
o Power BI usa para criar 
suas visualizações.

• Você pode ter um conjunto 
de dados simples baseado 
em uma única tabela de 
uma pasta trabalho do 
Excel, semelhante ao que é 
mostrado na imagem a 
seguir.
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Conjuntos de Dados

• Conjuntos de dados também podem ser uma combinação de 
várias fontes diferentes, que podem ser filtradas e combinadas 
para fornecer dados de coleção exclusivos (um conjunto de 
dados) para uso no Power BI.

• Por exemplo, você poderia criar um conjunto de dados baseado 
em três campos de banco de dados diferentes, em uma tabela 
de site, em uma tabela do Excel e nos resultados online de uma 
campanha de marketing por email. Essa combinação exclusiva 
ainda é considerada um único conjunto de dados, mesmo que 
tenha sido extraída de várias fontes diferentes.
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Conjunto de Dados

• A filtragem de dados antes de sua inserção no Power BI permite que você 
se concentre nos dados mais importantes para você. Por exemplo, você 
poderia filtrar o banco de dados de contatos para que apenas os clientes 
que receberam emails da campanha de marketing fossem incluídos no 
conjunto de dados. Em seguida, você poderia criar visuais baseados nesse 
subconjunto (a coleção filtrada) de clientes que foram incluídos na 
campanha. A filtragem o ajuda a se concentrar em seus dados e esforços.

• Uma parte importante e capacitadora do Power BI é a grande quantidade 
de conectores de dados incluídos. Quer os dados que você deseja obter 
estejam no Excel ou em um banco de dados SQL, no Azure ou Oracle, ou 
em um serviço como Facebook, Salesforce ou MailChimp, o Power BI tem 
conectores de dados internos que permitem a fácil conexão a esses dados, 
sua filtragem e, se necessário, sua inserção no conjunto de dados.
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Relatórios

• No Power BI, um relatório é uma 
coleção de visualizações que aparecem 
juntas em uma ou mais páginas. Assim 
como ocorre com qualquer outro 
relatório que você possa criar para uma 
apresentação de vendas ou um 
relatório que você prepararia para uma 
tarefa escolar, no Power BI, 
um relatório é uma coleção de itens 
que estão relacionados entre si. A 
imagem a seguir mostra 
um relatório no Power BI Desktop –
nesse caso, é a quinta página em um 
relatório de seis páginas. Você também 
pode criar relatórios no serviço do 
Power BI.
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Relatórios

• Os relatórios permitem que você crie muitas visualizações, em 
várias páginas diferentes, se necessário, e possibilita organizá-
las de qualquer maneira que melhor conte sua história.

• Você poderia ter um relatório sobre as vendas do trimestre, um 
relatório sobre o crescimento do produto em um segmento 
específico, ou poderia criar um relatório sobre os padrões de 
migração de ursos polares. Qualquer que seja o assunto, os 
relatórios permitem reunir e organizar suas visualizações em 
uma (ou mais) páginas.
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Painéis

• Quando você está pronto para compartilhar uma única página 
de um relatório ou compartilhar uma coleção de visualizações, 
você cria um dashboard. Assim como o painel de um carro, 
um dashboard do Power BI é uma coleção de visuais de uma 
única página que você pode compartilhar com outras 
pessoas. Geralmente, é um grupo selecionado de visuais que 
fornecem uma análise rápida dos dados ou da história que você 
está tentando apresentar.
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Painéis

• Um dashboard deve se ajustar à uma única página, geralmente 
chamada uma tela (a tela é o pano de fundo em branco no 
Power BI Desktop, ou no serviço, na qual você coloca 
visualizações). Pense nisso como a tela que um artista ou um 
pintor usa – um espaço de trabalho no qual você cria, combina 
e retrabalha visuais interessantes e atraentes. Você pode 
compartilhar dashboards com outros usuários ou grupos, que, 
por sua vez, podem interagir com seu dashboard quando 
estiverem no serviço do Power BI ou em seus dispositivos 
móveis.
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Blocos

• No Power BI, um bloco é uma 
única visualização encontrada 
em um relatório ou 
dashboard. É a caixa 
retangular que contém cada 
visual individual. Na imagem 
a seguir, você vê um bloco 
(realçado por uma caixa 
brilhante), que também está 
circundado por outros blocos.
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Blocos

• Ao criar um relatório ou um dashboard no Power BI, você pode 
mover ou organizar os blocos como desejar a fim de apresentar 
suas informações. Você pode aumentá-los, alterar sua altura ou 
largura e aninhá-los com outros blocos da maneira desejada.

• Ao exibir ou consumir um dashboard ou relatório – isso significa 
que você não é o criador ou o proprietário, mas que ele foi 
compartilhado com você –, você pode interagir com ele, mas 
não alterar o tamanho dos blocos nem alterar a forma como 
estão dispostos.
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Revisão

• O Power BI é uma coleção de serviços, aplicativos e conectores 
que permite que você se conecte a seus dados – onde quer que 
eles residam – filtrá-los, se necessário, e inseri-los no Power BI, 
no qual é possível criar visualizações interessantes para 
compartilhar com outras pessoas.

• Agora que você entendeu alguns dos blocos de construção 
básicos do Power BI, fica claro que você pode criar conjuntos de 
dados que fazem sentido para você e criar relatórios 
visualmente atraentes que contam a sua história. As histórias 
contadas com o Power BI não precisam ser complexas nem 
complicadas, para serem atraentes.
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Revisão

• Para algumas pessoas, usar uma única tabela do Excel em um 
conjunto de dados e compartilhar um dashboard com sua 
equipe, será uma maneira incrivelmente importante de usar o 
Power BI.

• Para outras, usar tabelas do Azure SQL Data Warehouse em 
tempo real que são combinadas com os outros bancos de 
dados e com o código-fonte em tempo real, que são então 
filtradas em tempo real para criar um conjunto de dados que 
monitora o progresso constante de fabricação, será o valor que 
elas buscam obter do Power BI.
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Revisão

• Para elas, o processo é o mesmo: criar conjuntos de dados, criar 
visuais interessantes e compartilhá-los com outras pessoas. E, da 
mesma forma, o resultado (para elas, individualmente) é o 
mesmo: aproveitar o seu mundo cada vez maior de dados e 
transformá-lo em informações práticas.

• Se suas análises de dados precisam de conjuntos de dados 
simples ou complexos, o Power BI o ajuda a se familiarizar 
rapidamente e ele pode ser expandido de acordo com suas 
necessidades para ser tão complexo quanto o seu mundo de 
dados exigir. E, já que o Power BI é um produto da Microsoft, 
você pode confiar que ele é robusto, extensível, amigável para o 
Office e pronto para empresas.
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Visão Rápida – Power BI

• Como aprendemos, o fluxo comum de trabalho no Power BI é criar um 
relatório no Power BI Desktop, publicá-lo no serviço do Power BI e 
compartilhá-lo com outras pessoas para que elas possam exibi-lo no 
serviço ou em um aplicativo móvel.

• Algumas pessoas começam no serviço do Power BI; no entanto, vamos dar 
uma olhada rápida no serviço e aprender sobre uma maneira fácil e 
popular de criar rapidamente visuais no Power BI: pacotes de conteúdo.

• Um pacote de conteúdo é uma coleção de visuais e relatórios pré-
configurados e prontos baseados em fontes de dados específicas, como o 
Salesforce. Usar um pacote de conteúdo é como usar o forno de micro-
ondas para preparar uma refeição rápida ou pedir uma refeição expressa: 
com apenas alguns cliques e comentários, você é servido rapidamente 
com uma coleção de entradas desenvolvidas para uma ótima combinação, 
todas apresentadas em um pacote organizado e pronto para consumo.
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Criar Dashboards

• Com o Power BI, é fácil se conectar a dados. No serviço do 
Power BI, basta selecionar o botão Obter Dados no canto 
inferior esquerdo da tela inicial.
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Tela

• A tela (a área no centro do serviço do Power BI) mostra as 
fontes de dados disponíveis no serviço do Power BI. Além de 
fontes de dados comuns, como arquivos do Excel, bancos de 
dados ou dados do Azure, o Power BI pode se conectar 
a serviços de software (também chamados de provedores de 
SaaS ou serviços de nuvem), como Salesforce, Facebook, Google 
Analytics, e outros diversos serviços de SaaS com a mesma 
facilidade.
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Conexões – Pacotes de Conteúdo

• Para esses serviços de software, o serviço do Power BI fornece uma 
coleção de visuais prontos para uso, pré-organizados em dashboards 
e relatórios chamados Pacotes de Conteúdo. Os pacotes de 
conteúdo o preparam rapidamente no Power BI com dados do 
serviço selecionado. Por exemplo, quando você usa o pacote de 
conteúdo do Salesforce, o Power BI se conecta à sua conta do 
Salesforce (depois que você fornecer suas credenciais) e popula uma 
coleção predefinida de visuais e dashboards no Power BI.

• O Power BI fornece pacotes de conteúdo para todos os tipos de 
serviços. A imagem a seguir mostra a primeira tela de serviços, em 
ordem alfabética, exibida quando você seleciona Obter na 
caixa Serviços (mostrada na imagem anterior). Como você pode ver 
na imagem abaixo, existem muitos tipos para escolher.
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Pacotes de Conteúdo

Introdução ao Power BI



Perguntas sobre os Dados

• Também é possível fazer 
perguntas de seus dados, e 
o serviço do Power BI criará 
visuais de acordo com sua 
pergunta, em tempo 
real. Na imagem a seguir, 
observe que o Power BI cria 
um visual de número 
mostrando a Contagem de 
Problemas fechados, de 
acordo com o que é 
digitado na barra Consulta 
de Linguagem Natural.
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Revisão Final

• O Power BI é uma coleção de serviços de software, aplicativos e 
conectores que trabalham juntos para transformar seus dados 
em análises interativas. Você pode usar dados de fontes básicas 
únicas, como uma planilha do Excel, ou efetuar pull de dados de 
vários bancos de dados e fontes de nuvem a fim de criar 
relatórios e conjuntos de dados complexos. O Power BI pode ser 
tão simples quanto desejar ou tão pronto para empresas quanto 
seus complexos negócios globais exigir.

• O Power BI consiste em três elementos principais – o Power BI 
Desktop, o serviço do Power BI e o Power BI Mobile – que 
trabalham em conjunto para permitir que você crie, interaja, 
compartilhe e consuma seus dados como desejar.
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Revisão Final
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Revisão Final

• Também discutimos os blocos de construção básicos no Power BI, 
que são:

• Visualizações – uma representação visual dos dados, às vezes, 
chamadas de visuais

• Conjuntos de dados – uma coleção de dados que o Power BI usa 
para criar visualizações

• Relatórios – uma coleção de visuais de um conjunto de dados, 
abrangendo uma ou mais páginas

• Dashboards – uma coleção de página única de visuais, criados com 
base em um relatório

• Blocos – uma única visualização encontrada em um relatório ou 
dashboard
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Revisão Final

• Fluxo de trabalho comum no Power BI:

• Inserir dados no Power BI Desktop e criar um relatório.

• Publicar no serviço do Power BI, no qual você cria novas 
visualizações ou dashboards

• Compartilhar seus dashboards com outras pessoas, 
especialmente as que estiverem viajando

• Exibir e interagir com relatórios e dashboards compartilhados 
nos aplicativos Power BI para Celulares
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