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«O sucesso das organizações depende das pessoas e 
da utilização inteligente da informação disponível.»

(Peter Drucker)

«Sem dados, és apenas uma pessoa qualquer com uma opinião.» 
(W. Edwards Deming)

«Os dados são a nova riqueza natural do mundo, 
então precisam de ser trabalhados como o petróleo.» (José Luís Spagnuolo)

«A utilização de dados tornou-se numa força que impulsiona os negócios
para novos níveis de competitividade.» (Josh Attenberg)
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O que é o Business Intelligence?
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Os dados dos 
sistemas de origem 

são integrados e 
carregados numa 

data warehouse ou 
noutro repositório 

de análise.

Os conjuntos de 
dados são 

organizados em 
modelos de dados 
analíticos ou cubos 
OLAP para prepará-

-los para análise.

Os analistas de BI, 
outros profissionais 

de análise e 
decisores executam 
consultas de dados.

Os resultados da 
consulta são 

incorporados em 
visualizações de 

dados, dashboards, 
relatórios e 

plataformas online.

Gestores/decisores 
utilizam a 

informação para a 
tomada de decisões 

e planeamento 
estratégico.

6



O que é o Business Intelligence?

• Conjunto de tecnologias e ferramentas que permite a análise 
de dados, suportando a tomada de decisões.

• Metodologia que permite trabalhar o conhecimento e a 
informação para promover a compreensão global e analítica 
dos processos de negócio.
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O que é o Business Intelligence?

Ferramentas de BI:

• Microsoft Power BI

• Oracle Business Intelligence

• QlikView

• Tableau

• Google Data Studio
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Vantagens do BI

«As soluções de Data Analytics e Inteligência Artificial elevam as 
organizações a um novo patamar de inovação, eficiência, 

disrupção e rentabilidade que marcará o futuro dos negócios».

(José Oliveira, CEO, BI4ALL)
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Vantagens do BI

• Otimização das decisões e desempenho das empresas.

• Criação de relatórios de forma rápida e intuitiva.

• Melhoria da eficiência operacional.

• Aumento da satisfação dos clientes e dos colaboradores.

• Redução dos custos e aumento das receitas.

• Obtenção de dados de maior qualidade. 

• Maiores vantagens competitivas.
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Vantagens do BI

Mais insights = Mais oportunidades de negócio
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Desafios do BI

• Barreira cultural da empresa.

• Elevado custo de implementação em
alguns casos.

• Falta de conhecimento e formação
em BI e nas ferramentas por parte
dos colaboradores.

• Tempo de desenvolvimento e de 
adaptação às ferramentas.

• Necessidade de adaptação 
das metodologias e processos.
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O que é o Power BI?
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https://youtu.be/yKTSLffVGbk


Como instalar o Power BI?
Power BI Desktop - Relatórios interativos | Microsoft Power BI
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https://powerbi.microsoft.com/pt-pt/desktop/


Como instalar o Power BI?

Requisitos necessários:

• Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows Server 
2019, Windows 11

• O Microsoft Power BI Desktop requer o Internet Explorer 10 ou 
superior.

• O Microsoft Power BI Desktop está disponível para 32-bit (x86) e para 
64-bit (x64).
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Como instalar o Power BI?
Download Microsoft Power BI Desktop from Official Microsoft 
Download Center
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https://www.microsoft.com/pt-PT/download/details.aspx?id=58494


Como instalar o Power BI?

Descarregue a versão do Power BI Desktop que 
corresponde à arquitetura (x86 ou x64) do seu 
SO Windows. Execute o instalador EXE e siga os 
passos de configuração.
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Como instalar o Power BI?

Como saber qual a opção a escolher? 32-bit (x86) ou 64-bit (x64)?

• No Explorador de Ficheiros, do lado esquerdo no Painel de Navegação, abrir “Este 
PC” e clicar com o botão direito do rato no espaço em branco. Selecionar 
“Propriedades”.

• Ou, no Explorador de Ficheiros, colocar na barra de pesquisa: Painel de 
Controlo\Sistema e Segurança\Sistema
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Neste caso, podemos escolher a opção 64-bit (x64).



Como instalar o Power BI?

Instalar
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Como importar dados?
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Como importar dados no Power BI?
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• E, se em vez de um excel, a origem de dados for uma pasta?
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Colocar o caminho da pasta com os dados em análise.
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E repetir os mesmos passos do caso anterior.



• E se acrescentar um ficheiro na pasta?
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Case Studies (1/3)
• Dashboard – Gestão de Recursos Humanos
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODBkMjI5YzUtNzg0Ni00MzBhLWFjODUtOTkyYTdiNTQ3OTEyIiwidCI6ImRlZGVhOTRlLWMyNTItNGQ5MC04YWUzLWJmMDMxODZlYjg5MyIsImMiOjl9


Case Studies (2/3)
• Dashboard – Desempenho da M2Office Lda.
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzk1NDUwOTYtY2I1My00OTAxLWFkNjctMzliMmJmMTgzOTFlIiwidCI6ImRlZGVhOTRlLWMyNTItNGQ5MC04YWUzLWJmMDMxODZlYjg5MyIsImMiOjl9&pageName=ReportSection


Case Studies (3/3)
• Dashboard – Relatório das Vendas da Leaf Lda.
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGEyMTA4ZDYtMDUzMi00MzQ5LWJiMTctOWU0ZDU1YzVkY2U5IiwidCI6ImRlZGVhOTRlLWMyNTItNGQ5MC04YWUzLWJmMDMxODZlYjg5MyIsImMiOjl9
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Obrigada!
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