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Guias do Power BI

Guia onde é elaborado

o dashboard.

RELATÓRIO

Guia que permite criar

relações entre as

planilhas.

MODELO

Guia na qual são

exibidas as tabelas e

os dados importados

ao Power BI.

DADOS



MODELAGEM INICIAL DOS
DADOS

Passos inicias para a adaptação dos dados



Em "Obter Dados"

Ao importar a tabela, selecionar a opção de "Transformar dados" para ir ao

Ambiente do Power Query

1.IMPORTAR PLANILHA

Aba "Transformar" --> "Usar primeira linha como cabeçalho" --> Realizar

esse procedimento até o título se adequar

AMBIENTE - POWER QUERY:

2. AJUSTAR TÍTULOS

Início --> Reduzir Linhas --> Remover Linhas --> Remover linhas em branco

3. ELIMINAR LINHAS EM BRANCO

MODELAGEM
INICIAL DOS

DADOS

Botão direito na coluna --> Remover coluna

4. ELIMINAR COLUNAS EM BRANCO



MODELAGEM
INICIAL DOS

DADOS
Conferir se as colunas estão no formato certo (texto, número, data...)

I. Para alterar formato: Botão direito no título da coluna --> alterar tipo -->

escolher opção adequada 

II. Alterar formato baseado no país: Botão direito no título da coluna -->

alterar tipo  --> clicar em "usando localidade" --> escolhar formato e país

6. FORMATO DAS COLUNAS

Aba "Página Inicial" --> "Fechar e Aplicar"

Caso necessite retornar ao ambiente do Power Query: Aba "Página Inicial"  

 --> Transformar Dados

7. FINALIZAÇÃO DA MODELAGEM

Aba "Exibição" --> Selecionar "Qualidade da coluna"

5. VISUALIZAR A QUALIDADE DA COLUNA



VISUAL
Dicas para criar e editar gráficos



GRÁFICO DE
COLUNAS

Arrastar dado quantitativo para espaço "valores"

Arrastar dado qualitativo para espaço "Eixo x"

ELABORAÇÃO DO GRÁFICO

Visualizações --> Eixo y --> Iniciar --> colocar valor

AJUSTAR VALOR MÍNIMO DO EIXO Y

Visualizações --> ativar rótulo de dados

COLOCAR RÓTULO DE DADOS POR COLUNA



Arrastar dado para espaço do cartão em "visualizações"

ELABORAÇÃO DO GRÁFICO

No pincel  de visualizações é possível encontrar opções

de formatação como:

- Tela de Fundo: cor, transparência, etc.

- Rótulo de Dados: alterar cor, tamanho do texto, etc.

- Borda: arredondar, mudar de cor, etc

FORMATAÇÃO

CARTÃO
Usado para destacar um dado específico



Filtros --> arrastar dado para campo do filtro -->

escolher uma opção:

- N Superior: permite escolher o item de maior ou menor

quantidade no dado escolhido

Ex: escolher item de maior quantidade: N Superior -->

Mostrar itens --> Superior --> 1 --> arrastar dados

quantitativos para o espaço "Por Valor"

- Filtro Básico

- Filtro Avançado

FILTRAR INFORMAÇÃO DO CARTÃO

CARTÃO
Usado para destacar um dado específico

O cartão se adapta ao dado selecionado, isto é, ao mudar

o dado selecionado no relatório, a informação exibida no

cartão se altera.

ADAPTAÇÃO



Arrastar dados para espaço "localização"

ELABORAÇÃO DO GRÁFICO

Arrastar dado quantitativo para espaço "Tamanho"

AJUSTAR ÁREA DOS CIRCULOS

Visualização --> pincel --> estilo de mapa

MUDAR ESTILO DO MAPA

GRÁFICO DE
MAPA



Arrastar dado quantitativo para "valores"--> arrastar

dado qualitativo para "Legenda"

MONTAGEM COMPARATIVA DE VALORES

Visualizações --> pincel --> rótulo de dados --> estilo do 

 rótulo --> escolher categoria

ADICIONAR PORCENTAGEM

Visualização --> pincel --> rótulo de dados --> estilo do

rótulo --> escolher valor dos dados

ADICIONAR QUANTIDADESGRÁFICO DE
PIZZA



Página inicial --> Mudar Tema 

ALTERAR PALETA DE CORES

Clicar no fundo do dashboard --> visualizações --> pincel -->

papel de parede

ALTERAR FUNDO DO RELATÓRIO

Pode-se pesquisar as formatações de visual que procura no

campo de pesquisa no espaço de visualizações.

PESQUISAR FORMATAÇÕES

OUTRAS
DICAS DE
VISUAL

Para copiar a formatação de um gráfico pode-se utilizar o

pincel de formatação em "Página inicial"

COPIAR FORMATAÇÃO



MANIPULAÇÃO DOS DADOS
Manipulações de dados frequentemente usadas



- Página inicial --> acrescentar consultas

- Essa função joga um dado em baixo do outro, mas se as

colunas forem diferentes , ai ele deixa espaços em branco onde

não tem dados.

COLOCAR UMA TABELA EM BAIXO DA OUTRA

MANIPULAÇÃO
DOS DADOS

I. Criar uma nova coluna: adicionar coluna --> clicar nas duas

colunas segurando o ctrl --> mesclar colunas

II. Transformar duas em uma: "transformar" --> clicar nas duas

colunas segurando o ctrl --> mesclar colunas --> escolher

separador e o novo nome da coluna

MESCLAR COLUNAS

- Para fazer isso, é preciso que as duas tabelas tenham os mesmos

códigos (chave primária)

- Página Inicial --> mesclar consultas --> escolher chave primária

(coluna dos códigos)

- Para criar uma nova tabela: mesclar consultas novas como novas

TRAZER DADOS DE UMA TABELA PARA OUTRA



Calendar = ADDCOLUMNS(

CALENDAR(DATE(2018,01,01),DATE(2020,12,31)),

"ANO", YEAR([Date]),

"mes ano", FORMAT([Date], "mmm/yy"),

"ordenacao" , FORMAT([Date] , "yyyymm"),

"dia" , DAY([Date]),

"dia da semana" , WEEKDAY([Date]),

"nome dia" , FORMAT([Date], "ddd"),

"periodo" , MONTH([Date]) & "-" &

YEAR([Date])

)

CÓDIGO PARA CRIAR TABELA CALENDÁRIO

CRIAR TABELA
CALENDÁRIO



Passo a passo:

Na internet:

1- copiar endereço web da planilha (se a fonte do dado não

possuir essa opção, a tabela não se atualizará

automaticamente quanto o site atualizar a planilha)

No Power BI:

2- Get Data

3- Web

4- Colar o link do endereço web

5- Escolher planilha

6- Transformr dado (caso necessário)

LINKAR TABELA COM SITE

LINKAR TABELA
COM SITE
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CANAIS DO YOUTUBE

- Hashtag

- Planilheiros

LINKS

- https://docs.microsoft.com/pt-br/dax/

- https://app.powerbi.com/view?

r=eyJrIjoiMzBmOWE4YTAtMTlkZC00MDM0LWFhZWU

tMTlmZDg2YTcwNGQyIiwidCI6IjVmMmY5ODQyLTk1Nj

MtNDBhNC1hNWM3LTIwY2NlMjY4ZDlhNSJ9



OBRIGADA!


