
Nome da palestra em até 3 linhas

Nome do palestrante:

"A Era dos Dados: como a Engenharia da RNP 
está se preparando"

“Os dados são o novo petróleo". (Clive Humby)



A Era dos Dados: como a Engenharia da RNP está 
se preparando

Motivações:

✓ Diversas fontes de consulta;

✓ Risco de não se tomar a melhor

decisão;

✓ Trabalhar com dados ajuda na

flexibilidade e adaptação rápida

para gerar valor;

✓ Histórico de dados visualizados

de forma gráfica.



A Era dos Dados: como a Engenharia da RNP está 
se preparando

Objetivo Estratégico:

Desenvolver a área de inteligência de negócios na GER, para melhor
gestão dos recursos, melhor atendimento ao cliente e melhoria
nos processos internos.





Explorando o Power BI

Recepção do BD: Relacionamento entre tabelas

• Recebe fonte de dados em diversos formatos

• Compatibilidade com fonte de dados de serviços online

• Power Query

• Relacionamento entre tabelas



Explorando o Power BI

Relatórios interativos

- Conexão entre os visuais                                   - Relatório personalizado



Explorando o Power BI

Inteligência na identificação dos dados

- Automática identificação dos tipos 
de dados para auxiliar na 
preparação do visual

- Bancos de dados genéricos da 
Microsoft auxiliam na exibição dos 
dados.



Explorando o Power BI

Como Power BI pode colaborar com as medições em redes? 

Características de um banco de dados de medições em rede:

- Grande volume de dados.

- Ilegibilidade dos dados brutos.

- Insights ocultos devido falta de organização das informações.

Aspectos do Power BI:

- Facilidade de tratamento de grande volume de dados.

- Tratamento dos dados de forma automatizada e fácil.

- Diversos visuais que ao receber esses dados, os exibem de forma clara e simplificada.



A Era dos Dados: como a Engenharia da RNP está 
se preparando

Ganhos obtidos e o que vem por aí:

Percepção da qualidade dos fornecedores;

Ter indicador da tendência de redução do custo da tecnologia para
atendimento dos clientes;

Prospecção de mercados regionais;

Rapidez na entrega de informações para tomada de decisão;

Dashboard de infraestrutura.
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