
Microsoft Power BI, a “bússola” dos executivos, que 

orienta a tomada de decisão através de insights

estratégicos.

Business Intelligence



BAKER TILLY E VISUAL THINKING

Baker Tilly e Visual Thinking estabelecem parceria para o

desenvolvimento de Business Intelligence, com tecnologia

Microsoft Power BI, para suporte à Gestão na

tomada de decisões mais inteligentes e eficientes.
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A Baker Tilly, uma das maiores organizações mundiais de auditoria e

consultoria, e a Visual Thinking, uma tecnológica nacional especializada em

Business Intelligence, estabeleceram uma parceria na área de BI, com o

objetivo de aliar a expertise de Gestão e Finanças ao know-how técnico de

implementação de projetos BI nas organizações e nos seus negócios.

Esta parceria vem consolidar a forte aposta da Baker Tilly e da Visual

Thinking, em serviços de Business Intelligence, e concretizar o objetivo de

expansão da sua atividade.
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Através da criação deste novo

serviço de construção de

Dashboards com monitorização

em tempo útil suportado pela

tecnologia Power BI da

Microsoft, passa a ser possível:

• Monitorizar o negócio e tomar

decisões sustentadas;

• Aumentar a produtividade;

• Obter informação crítica, de

forma simples e rápida.
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O Business Intelligence irá impulsionar e revolucionar a função de

controlo e reporte de informação, pois disponibiliza a todo o momento,

informação crítica Financeira e Operacional, perspetivando o futuro das

operações.

Os tradicionais modelos de reporting em Excel, com dados históricos

não relevantes e desatualizados, são substituídos por informação crítica

à tomada de decisões, num mundo em constante e rápida evolução.

É tempo de mudar os relatórios de dados para Power BI.
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Para Tiago Dias, Partner da Baker Tilly, esta parceria: 

“Vem dar resposta aos desafios das empresas na monitorização e 

análise de dados de valor acrescentado para a tomada de decisões”. 

Acrescenta ainda que “a interpretação de dados de várias fontes de 

informação tornou-se um processo que exige muitos recursos, se o 

processo não estiver bem desenhado, automatizado e 

implementado, libertando aqueles recursos, da fase de preparação, 

para as fases de interpretação e tomada de decisões, quase on-line”.
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“vai permitir levar as melhores práticas no uso do Microsoft Power BI

às organizações em Portugal. Enquanto Microsoft emerging startup, a

Visual Thinking tem como missão entregar insights estratégicos a

cada decisor no seio da sua organização, desde as decisões top

management até decisões mais operacionais.”

Acrescenta também que “a experiência dos projetos já desenvolvidos em Power BI pela Visual Thinking

reflete-se em mudanças do mindset na forma como as reuniões de management são realizadas, uma

vez que a transformação de relatórios estáticos para visuais dinâmicos e interativos, permite que

rapidamente se cruzem dados tornando as reuniões mais produtivas.”

Para Estela Bastos, Fundadora e CEO da Visual Thinking, a parceria com a Baker Tilly



A Baker Tilly é uma das maiores organizações mundiais de auditoria e

consultoria. Desenvolve a sua atividade em 146 países, através de 742

escritórios e 36.000 profissionais, com uma faturação mundial em 2020 de

4,04b USD.

A Baker Tilly International, tem um alcance global. Em Portugal tem

presença através de dois escritórios (Lisboa e Porto).

Escritórios sob a responsabilidade da Baker Tilly em 

Portugal

Escritórios da Baker Tilly International

Apoiada numa estrutura multidisciplinar global e numa equipa de consultores

comprometidos, a Baker Tilly cria valor, envolvendo competências de Auditoria, Consultoria

de Gestão, Consultoria de Impostos e Incentivos, Preços de Transferência, Corporate Finance,

Outsourcing, Consultoria de Marketing e Comunicação, Digital e Sistemas de Informação. A

qualidade dos recursos humanos e a experiência local e internacional, têm consolidado a

notoriedade da marca e o crescimento sustentado. As nossas equipas abraçam os desafios

dos nossos clientes, envolvendo-se no entendimento dos seus negócios e respetivos riscos a

gerir.

A nível nacional e internacional, a Baker Tilly desenvolve uma intensa atividade na área de

Business Intelligence, reforçando o seu compromisso com a qualidade e a satisfação dos

seus clientes, através de parcerias de valor acrescentado com entidades como a Visual

Thinking.

www.bakertilly.pt



A Visual Thinking é uma tecnológica que nasce da experiência nas áreas de management e analytics dos seus fundadores, e que

desenvolve a sua atividade na área do BI, construindo soluções suportadas nas necessidades de análise.

Destaca-se a sua forte capacidade de desenvolvimento de produtos de BI a partir de ficheiros SAFT, nomeadamente SAFTboard®

sales e SAFTboard® account.

A formação em Power BI, à medida do cliente e orientada para a resolução de problemas, é também uma aposta da Visual Thinking

na otimização do uso da tecnologia.

A atuação da Visual Thinking centra-se atualmente no mercado nacional desenvolvendo a sua atividade em dois polos (S. Félix da

Marinha e Oliveira de Azeméis).

www.visual-thinking.pt

http://www.visual-thinking.pt/


Tiago Dias | Partner 

tdias@bakertilly.pt

Estela Bastos | CEO  

estela.bastos@visual-thinking.pt

Baker Tilly is a full-service accounting and advisory firm that offers industry specialised services in assurance, tax and advisory.

At Baker Tilly, we are ready now, for tomorrow’s challenges. We believe in the power of great relationships. We lead and listen 
for great conversations. We channel change into progress for great futures.
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