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Power BI: o que é? 
 

Longe vai o tempo em que o Excel era a principal ferramenta de criação e visualização 

de indicadores. Sim, todos nós ainda usamos o Excel no dia-a-dia e assim deverá continuar a ser 

nos próximos anos. No entanto, como ferramenta de visualização de informação, é já uma 

ferramenta ultrapassada pelo mercado de Visualização de Dados e Business Intelligence (BI). 

Para não perder o comboio, a Microsoft começou por desenvolver uma solução de BI 

(as Power Tools) dentro do próprio Excel (2010) para depois lançar o Power BI como add-in em 

2013. Atualmente o Power BI é um dos lideres neste mercado juntamente com o Tableu e o Qlik, 

segundo o “Quadrante Mágico da Gartner” das plataformas de BI. 

A evolução 
 

Ao trabalharmos com algumas dessas ferramentas nos nossos clientes, fomos 

acompanhando de perto a evolução das ferramentas de BI e do Power BI em particular. Nos dias 

de hoje assistimos a novidades mensais, lançadas pela Microsoft para o mercado e o ano de 

2017 foi um ano particularmente especial e rico em inovação para o Power BI.  

Após percorrer as mais de 150 novas funcionalidades dos últimos 12 meses 

(disponibilizadas pela própria Microsoft e por programadores externos), estas são as nossas 

eleitas: 

1. Novos Visuais (Custom Visuals) 
 

É uma das grandes vantagens da ferramenta de BI da Microsoft. A possibilidade de 

programadores externos criarem add-ins visuais possibilita a existência de toda uma 

comunidade que trabalha em prol do desenvolvimento e popularidade do Power BI. Este ano a 

Microsoft criou ainda uma “loja” onde é possível adicionar diretamente esses visuais à versão 

Desktop do Power BI. Destacamos os seguintes: 

a) Calendário de Tallan 

Oferece uma maneira entusiasmante de exibir e filtrar dados relacionados com datas. É 

possível visualizar os dados num intervalo de datas num layout de calendário padronizado.  

https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104381146?tab=Overview


A visualização oferece vistas separadas por ano e mês, 

permitindo que os utilizadores ampliem os intervalos de datas ao 

apresentá-los de forma clara e eficaz; 

b) Gráfico de Pontos da MAQ Software 

O gráfico de pontos da MAQ Software é um conjunto 

gráfico de dados individuais dispostos numa escala de pontos. É 

muitas vezes considerado um dos tipos de gráficos mais úteis por 

vários especialistas em visualização de dados. 

Este visual é muito útil num cenário onde deseja ver distribuições de valores individuais, 

receitas de clientes, salários de funcionários, receitas de todas as lojas, etc. 

Como exemplo, o gráfico de pontos abaixo mostra dados de vendas anuais por estado 

(cada ponto) e a sua região (o eixo x). As cores são usadas para saber rapidamente quais estados 

funcionam melhor (azul) e quais precisam de maior atenção (vermelho). O tamanho do ponto 

mostra-nos a margem; 

 

c) Power KPI 

Este gráfico é útil na visualização de KPI’s ao mesmo tempo que mostra uma linha de 

tendência, previsão, objetivos, ou outras informações comparativas.  

Na imagem abaixo pode-se observar um exemplo tipo da potencialidade deste tipo de 

KPI’s: 

https://store.office.com/en-us/app.aspx?assetid=WA104381101&sourcecorrid=4eff1ad4-1806-4ff8-b200-96ab10b1bdb3&searchapppos=2&ui=en-US&rs=en-US&ad=US&appredirect=false
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104381083?src=office&corrid=225be68b-755e-45ac-9852-fc113a675960&omexanonuid=8204dcf8-5490-41a6-a2f6-e6df3c0b40c3


 

2. Filtros Responsivos (Responsive slicers) 
 

Com os filtros responsivos é agora possível alterar a forma e dimensão dos filtros, de 

horizontais a verticais e adaptá-los às necessidades. Isto significa, por exemplo, que será possível 

transformar um filtro num botão clicável num determinado relatório ou painel. 

O mesmo se aplica aos filtros de datas, ajustáveis com um um simples toque no ecrã, tudo 

adaptável a telemóveis, computadores ou tablets. Abaixo é possível ver alguns exemplos: 

 

 

3. Drill through para outros relatórios 
 

Veio após a concorrência o incluir nas suas plataformas e era uma funcionalidade há muito 

aguardada para o Power BI.  



Chegou finalmente este ano a possibilidade de selecionar um elemento (KPI, por exemplo) 

num relatório e ver o detalhe desse elemento num relatório à parte, tudo de forma intuitiva e 

interativa. Esta funcionalidade abre o leque à ligação entre relatórios, algo que antigamente não 

era possível, pelo menos desta forma. 

4. Análise de hipóteses (What If Parameters) 
 

Uma funcionalidade de análise de hipóteses é essencial numa ferramenta de BI. O utilizador 

tem necessidade de, em várias ocasiões, simular uma ou mais variáveis.  

Esta funcionalidade permite ao utilizador testar vários senários hipotéticos medindo os 

impactos de alterações no seu negócio, como por exemplo a volatilidade do custo com matérias 

primas, taxas de juro ou até condições de pagamento acordadas com clientes e fornecedores. 

Um exemplo disso pode ser encontrado abaixo: 

 

5. Criar indicadores através de Medidas Rápidas (Quick 

Measures) 
 

Para quem, como nós, cria habitualmente relatórios e painéis em Power BI, um dos grandes 

desafios é a criação dos indicadores e KPI’s em linguagem DAX. 

Esta nova funcionalidade permite a criação desses indicadores (alguns dos mais habituais) 

de uma forma mais rápida e intuitiva. Adicionalmente é uma excelente forma de aprender a 

linguagem DAX e o seu potencial, uma vez que ao criar esses indicadores é possível visualizar o 

código em linguagem DAX. Alguns desses indicadores podem ser encontrados abaixo: 



 

Em resumo… 
 

O ano de 2017 foi um excelente ano para o Power BI e para os seus utilizadores. A facilidade 

de integração com as restantes ferramentas da Microsoft colocam o Power BI em excelente 

posição de liderança, naquilo a que as ferramentas de BI dizem respeito. 

A IMBS tem profissionais qualificados na implementação de soluções de BI através da sua 

solução de “Data Analisys”.  

Consulte-nos para mais informações sobre este tema. 


