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Primeira Live
Primeira live do Fernando, 
então, um pouquinho de 

paciência galera! =D

OBS: Live não será 
excluída.

Câmera
Câmera ligada na bateria 

<o>
Se ela desligar no meio da 
live eu trocarei a bateria. 

Compartilha =)

@Mestres.BI
@carmofer

#LiveMestresBI
Perguntas

A cada troca de tema vou 
reservar um tempo para as 

perguntas.
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OBJETIVO
Que você saiba escolher os componentes, bem como, 
definir o cenário correto de compartilhamento de 
relatórios do Power BI na sua empresa ou projeto.
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IMPORTANTE
NADA DO QUE SERÁ FALADO NESSA LIVE ESTÁ 

ESCRITO EM PEDRA, OU SEJA, TUDO VAI 
DEPENDER DO SEU PROJETO, CLIENTE OU 

DECISÃO DA EQUIPE.

Essa live é sobre recomendações e melhores práticas, mas lembre-se, as vezes é necessário fugir à regra.
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A empresa Marvel irá implantar o Power BI para acompanhar 
o lucro de seus filmes seguindo o cenário abaixo. 

1ª FASE

• Na primeira fase 5 diretores irão acompanhar os relatórios de desempenho criados.

• Esses relatórios serão desenvolvidos por 3 áreas da Marvel, onde, cada área disponibilizou 2 

colaboradores para criar e manter esses relatórios.

• Os 6 colaboradores poderão alterar a qualquer momento qualquer relatório, porém, tais 

relatórios só podem ser liberados para os diretores após validação e possíveis ajustes do 

Gerente de Negócios.

2ª FASE

• Na segunda fase 2 diretores poderão alterar os relatórios incrementando novas visões e 

medidas.

• Os 850 funcionários administrativos poderão ver os relatórios sem permissão de alterá-los.

Cenário
Empresa Marvel

Power BI Live #1
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Quando duas ou mais 
pessoas trabalham no 

mesmo relatório.

Colaboração

Quando um relatório é 
compartilhado com 
outras pessoas para 

colaboração, validação, 
homologação ou testes.

Em caso de correção de 
um bug, por exemplo.

Compartilhamento

Distribuição de relatórios 
para usuários finais 

(consumidores). 

Distribuição
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Power BI Desktop
Ferramenta desktop para 

obtenção INICIAL de dados 

e criação do projeto.

Power BI Service
Serviço web para distribuição, 

compartilhamento e colaboração.

Conhecido como Power BI Online.

Power BI Mobile
Aplicativo móvel para 

consumo de relatórios.

Power BI 
Report Server
Servidor de relatório 

local para exibição e 

gerenciamento.
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Usuário só consegue acessar e gravar no seu próprio workspace.

Usuário não consegue compartilhar e colaborar.

USUARIO NÃO CONSEGUE ACESSAR RELATÓRIOS E DASHBOARDS 
COMPARTILHADOS* (NEM CONSUMIR E NEM COMPARTILHAR).

Tudo o que o free consegue fazer + colaboração e 
compartilhamento (compartilhar e consumir compartilhado).

Recursos mais limitados.

Licenças são atribuídas aos usuários.
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Capacidade e não licença.
Não se trata de licença de usuário.
O Power BI Premium aplica capacidade em um ou mais Workspace. 

Quando usar?
Distribuição de relatórios para uma grande quantidade de usuários somente leitura. (acima de 500 usuários).
Trabalhar com maior volume de dados do que as licenças Pro permitem.
Atender alguns requisitos que somente as licenças Pro não entregam, tais como, controles avançados de administração e implantação.

EM
Power BI Premium EM
Permite que usuários com conta no office 365 e licença FREE do Power BI 
acessem relatórios incorporados em aplicações organizacionais, tais como, 
SharePoint, Teams, Dynamics 365 e aplicações customizadas que usem a 
autenticação do Office 365.

P

Power BI Premium P
Tem tudo o que o Power BI Premium EM oferece mais a capacidade do usuário 
Free acessar o portal do Power BI (app.powerbi.com) e CONSUMIR relatórios 
compartilhados.
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EM

Usuário Free
SharePoint, 

Dynamics 365 etc...

Verificação
• Workspace do relatório tem PBIP EM ou PBIP P?
• Usuário tem permissão nesse relatório?

OBSERVAÇÃO
Se o usuário tivesse a licença de Power BI Pro 

não seria necessário PBIP EM/P.
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P

Usuário Free
Verificação

Workspace do relatório tem Power BI Premium P?
Usuário tem permissão nesse relatório?

OBSERVAÇÃO
Se o usuário tivesse a licença de Power BI Pro 
não seria necessário Power BI Premium P.
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E
Power BI Embedded
Serviço do Azure aplicado em um ou mais Workspace que possibilita a incorporação de relatórios em aplicações customizadas.

Os usuários irão se autenticar na aplicação com as credenciais da aplicação, por exemplo, CPF e Senha (Usuário não tem ligação nenhuma 
com o Power BI).

A aplicação tem um código que irá incorporar o relatório.

Usuário
Aplicação

Executa Código 
para incorporar< >

Usuário Power BI Pro

Power BI Embedded
habilitado

Relatório
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• Um presidente, diretor ou pessoa que deseja analisar dados e não vai 
compartilhar nada com ninguém e nem consumir dados de ninguém.

Power BI Live #1
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• Desenvolvimento de um novo relatório
• Ajuste de um relatório existente
• Reposicionamento de visualizações
• Validação de dados

Power BI Live #1
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• Gerente de TI, Gerente de redes e Gerente de BI.

Power BI Live #1
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• Até 500 usuários (todos com licença Power BI Pro).

Power BI Live #1
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• Mais de 500 usuários.

Power BI Live #1
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A empresa Marvel irá implantar o Power BI para acompanhar 
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APRESENTAÇÃO

POWER BI

Power BI Live #1
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Fernando Carmo
MCT | MCSA BI Reporting | MCSA Dynamics 365 | MCSA Office 365

@MestresBI /in/nandocarmo/MestresBI fernando@mestresbi.com
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@Mestres.BI

• Site do Power BI
• powerbi.microsoft.com/pt-br

• Documentação Power BI
• powerbi.microsoft.com/pt-br/learning

• White papers Power BI
• docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/guidance/whitepapers

• Blog Power BI
• powerbi.microsoft.com/en-us/blog
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• Microsoft Power BI
• youtube.com/mspowerbi

• Guy in a Cube
• youtube.com/GuyinaCube

• SQLBI
• youtube.com/sqlbitv
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• Planilheiros
• youtube.com/PlanilheirosBrasil

• Karine Lago
• youtube.com/KarineLago

• Laennder Alves
• youtube.com/LaennderAlves

• Renato Haddad
• youtube.com/RenatoHaddadMVP

• Leonardo Karpinski
• youtube.com/AprendaPowerBI

Power BI Live #1
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• 13 Módulos
• Power BI Desktop
• Tratamento e transformação de dados com Power Query
• Modelagem de dados
• Visualizações
• Power BI Service
• DAX

• Mais de 220 aulas
• A ideia é ensinar o aluno a utilizar o ecossistema Power BI.
• Aproximadamente 10 meses de preparação do curso. 
• Será o mais completo sobre a ferramenta.

Power BI Live #1
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• Sorteio de um XBOX ONE X para quem se inscrever até 31/03/2021.
• Sorteio será realizado no dia 04/04/2021.

• Todos os alunos vão ganhar uma licença do Windows para utilizar na 
máquina virtual.

• Interessados podem se inscrever para receber desconto de lançamento.
• http://mestresbi.com/euquero

Power BI Live #1
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• Power BI - Implantação e Administração
• bit.ly/PBI-IA

• Business Intelligence - Módulo Teórico
• bit.ly/BI-MT

• Introdução ao MySQL e phpMyAdmin
• bit.ly/INT-MYSQL

• Criando API's RESTful com Web API, Entity Framework e MySQL
• bit.ly/API-MYSQL

Power BI Live #1



Obrigado!
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