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Excel BI 

POWERPIVOT E DAX  

 

Se pretende uma solução feita à sua medida 

para a análise da informação corporativa do 

seu negócio, poderá fazê-lo utilizando uma 

ferramenta familiar como o Excel. Com esta 

aplicação poderá simular, explorar, analisar e 

visualizar informação proveniente de 

centenas até milhões de linhas de um modo simples e leve. Este curso explora os pontos 

fundamentais para que tire verdadeiro proveito desta nova musculação à qual o Excel foi 

sujeito. Falamos de resultados com inteligência. 

DESTINATÁRIOS 

Powerusers de Excel que querem dar um passo à frente na preparação e análise de bases 

de dados sem limitações de linhas ou colunas e, acima de tudo, sem perda de desempenho. 

OBJECTIVOS 

No final da formação, os formandos serão capazes de: 

 Importar/ligar dados provenientes de várias fontes; 

 Interligar tabelas de dados sem utilizar a função PROCV/VLOOKUP; 

 Criar dashboards simples com capacidade de drilldown; 

 Melhorar o desempenho das suas bases de dados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 PowerPivot – aceda e analise informação proveniente de múltiplas fontes e crie modelos 

analíticos de dados com as PowerPivots.  

 Apresentação do modelo de dados; 

 Importação de dados; 

 Criação de relações entre tabelas; 

 Definição de DAX; 

 Colunas calculadas vs campos calculados; 

 Análise de dados do Modelo de Dados com Tabelas Dinâmicas; 

 PowerQuery – questione bases de dados provenientes de SQL, Oracle, Access, Excel, .txt e 
outros.  

 Fontes de importação; 

 Pequenos arranjos a fontes não conformes (Remoção de linhas ou colunas; Tratamento de 
segmentos de texto); 

 Remoção automática de duplicados; 

 Preenchimento automático de células em branco; 

 Criação de colunas calculadas e colunas condicionais; 

 Passagem de dados para o Excel ou para o Modelo de Dados. 
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 PowerView – prepare visualizações de informação de modo a estudar detalhadamente a 
informação disponível na sua organização. Use ferramentas interativas e de exploração de dados 
e construção de dashboards com o PowerView.  

 O ambiente de trabalho de uma PowerView; 

 Criação de quadros simples; 

 Criação de gráficos.  

 Utilização de elementos como segmentadores de dados.  

 Criação de filtros em PowerViews.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 horas   |   195,00 € 

 


