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Microsoft Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence (BI) de análise de informação, que 
permite o acesso e a análise de insights para melhorar desempenho das organizações e otimizar 
as decisões em todas as áreas de gestão. Esta ferramenta proporciona uma forma de obter dados 
para encontrar informações, principalmente através de consultas. Também apoia os utilizadores 
na preparação dos dados para análise detalhada, através da criação de relatórios, dashboards e 
visualizações de dados. 

Deste modo, o Power BI ajuda os gestores a acelerar e melhorar a tomada de decisões, aumentar a eficiência 
operacional, identificar potenciais novas oportunidades de receitas, identificar tendências de mercado, reportar KPIs 
genuínos e identificar novas oportunidades de negócio.

Transforme dados em informação 
relevante para o seu negócio

POWER BI

Vantagens para todos os departamentos

Para Analistas e Consultores
Apresente rapidamente a informação do negócio de forma 
atualizada e consistente. Crie relatórios e dashboards percetíveis 
para todos os departamentos da empresa.

Para Gestores
Esteja sempre informado. Veja dashboards na web ou 
smartphone, atualizados em tempo real. Os seus dados nas 
pontas dos dedos.

Para Consultores TI
Simplifique a gestão, esteja em conformidade e mantenha 
os dados seguros. Dê às pessoas acesso à informação que 
precisam com formato personalizado.

Para Programadores
Dê vida às suas aplicações com dados interativos, relatórios e 
dashboards.
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Encontre a solução certa para a sua organização

Power BI transforma dados do setor em decisões inteligentes

Acesso
• Entre em ação com acesso contínuo a insights em qualquer 
local de trabalho com Power BI Apps, aplicações criadas pela 
Microsoft, por parceiros e pela sua própria empresa

Criação
• Conecte-se com as fontes de dados onde quer que estejam 
- on premises e na cloud
• Explore a informação centralizada 
• Crie relatórios interativos, personalizados para a sua empresa 
• Defina a estrutura dos elementos visuais com ferramentas de 
temas, formatação e esquema

Colaboração e Partilha
• Publique relatórios e dashboards
• Colabore com os vários departamentos e equipas
• Partilhe insights dentro e fora da sua organização
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