
Curso de Power BI
Inteligência Estrutural
Aprenda a criar dashboads inteligentes 
com indicadores de alta performance.

Goiânia, GO



Curso de Power BI, para você desenvolver seus próprios 
indicadores.
Somos uma empresa especializada em desenvolvimento e 
treinamento de relatórios em Power BI. Nossa missão é 
transformar seus dados em decisões.

nós
Um pouco sobre



Transforme os seus dados em 
indicadores.

Transforme os seus indicadores em lucros.
Power BI?
Por que devo aprender

É a ferramenta de análise de dados líder de 
mercado.

Crie relatórios dinâmicos, inteligentes e 
personalizados.

Pare de perder tempo com exportação e 
atualização de dados.

Torne-se destaque em sua empresa.



Prestarinformações
que indiquem o caminho
do crescimento

Desenvolva relatórios
personalizados

Controlarcada
centavo queentra
e quesai

vai te ajudar
Como o curso



Power BI
Uma revolução  sem 
precedentes  para o
crescimento profissional 



Mas afinal, o que é
BI?
BI é a abreviação de Business intelligence
e em português  significa inteligência em 
negócios.

Quando tratamos de BI estamos falando 
em indicadores poderosos capazes de 
demonstrar a verdadeira situação de uma 
empresa em apenas um clique, online, de 
onde você estiver.



Área deatuação

Administrativo

Compras

Logística

Produção

Contabilidade Finanças e 
Controladoria

Recursos 
Humanos

Comercial



AGILIDADE NA INFORMAÇÃO

INDICADORES PODEROSOS

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

INTEGRAÇÃO DE VÁRIAS 
FONTES DE DADOS

RELATÓRIOS PERSONALIZADOS

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA DE 
DADOS 

TUDO ONLINE

Benefícios ao implantar o
BI?



QUANTO TEMPO VOCÊ GASTA MENSALMENTE PARA 
CRIAR RELATÓRIOS DE FECHAMENTO DA SUA 
EMPRESA?
Agora imagina no retorno que você teria  se 
estivesse aplicando esse tempo para se  
dedicar a vender mais ou sanear outros 
problemas em sua organização.

NOSSA SOLUÇÃO
O nosso curso te capacitará ao nível de 
desenvolvimento ao qual conseguirá desenvolver 
relatórios para sua empresa ou terceiros.

ganhar dinheiro
Como



O que você irá aprender?

ETL
Extração, tratamento e carregamento de 
dados. 
Aprenda a buscar e tratar dados de 
planilhas, arquivos em PDF, pastas de 
trabalho e banco de dados. 
Use todo potencial da linguagem M.



O que você irá aprender?
Relacionamento de dados
Aprenda a relacionar tabelas 
independente da fonte de dados. Saiba 
como economizar tempo e ganhar 
performance DAX.



O que você irá aprender?
DAX 
Aprenda criar funções básicas e 
avançadas. 
Compare períodos, valores, e preços. 
Tudo que você precisa para avançar seus 
dashboards. 



O aluno irá desenvolver relatórios  Comerciais com indicadores de:
• Vendas Diária
• Vendas Mensais
• Venda por Produtos
• Vendas por Vendedor
• Forma de Pagamentos
• Comparativo de Períodos 

75

Crie indicadores de crescimento de Vendas

Faturamento

53%

95%

78%

Ao final do Curso Criará
DashBoard de Vendas

Lucro

Meta



Relatórios 
Financeiros

O aluno irá desenvolver relatórios Financeiros com 
Indicadores de :

• Saldo de Caixas e Bancos
• Fluxo de Caixa
• Contas a Pagar



Se você não está
dispostos a arriscar, 
esteja disposto a 
uma vida comum.

• R$ 300,00  
• Data do curso: 08/05/2021
• Horário: 08h00 às 18h00
• 09h00 de Curso
• Presencial em Goiânia, GO
• Local:  Av T-11, 451, Sala 303, St. Bueno

Investimento

Jim Rohn

Vendas
• www.vion.com.br
• www.sympla.com.br



com nossos 
consultores
+55 62 9 8228-9559 whatsapp
alexandre.prieto@bpyou.com.br
Av T-11, 451, Sala 303, St. Bueno
Goiânia – GO.

www.vion.com.br
www.bpyou.com.br

Entre em contato

mailto:alexandre.prieto@

