
TRANSFORMANDO DADOS EM 
INSIGHTS COM DATA STUDIO – 
ZERO TO HERO



ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO 
EXECUTIVA 
DO IDP
Não espere o mercado mudar,
faça com que ele te acompanhe!

FLEXIBILIDADE
Curso pensado para você assistir de qualquer lugar, sem barreiras físicas. As aulas são 100% ao 
vivo e on-line, mas permanecem gravadas para que você possa assisti-las novamente quando e 
quantas vezes quiser

TURMAS EXCLUSIVAS
Diferente dos outros cursos online, valorizamos o aprendizado colaborativo e interativo, nossas 
turmas são exclusivas e com vagas limitadas para que os alunos possam interagir em tempo real 
com os professores e colegas. As aulas permanecem gravadas para que você possa assisti-las 
novamente quantas vezes quiser.

METODOLOGIA ÚNICA
Nossa metodologia valoriza o protagonismo dos estudantes. Acreditamos que o aprendizado 
prático, baseado em problemas reais, faz com que nossos alunos estejam preparados para o que 
o mercado exige.

CONEXÕES INCRÍVEIS
Além de construir um networking com alunos e professores em sala, você fará parte de uma 
comunidade vibrante, com possibilidades infinitas de conexão. Fazer parte de um curso do IDP é 
estar imerso em um conjunto de eventos, seminários e grupos de estudo exclusivos.

CURSOS COM A QUALIDADE RECONHECIDA PELO MERCADO
O Mercado reconhece a excelência acadêmica do IDP. Os cursos de extensão da educação executiva 
do IDP possuem a qualidade que o seu currículo merece!



A cultura de dados é algo 
exigido pelo mercado, com um 
mundo cada vez mais complexo, 
precisamos de transformar 
dados em insights. Entretanto, 
nem todo mundo é formado 
em ciência de dados ou possui 
conhecimentos técnicos para 
transformar grandes dados em 
informação. 

O Data Studio foi criado pelo Google 
para ajudar pessoas que possuem 
conhecimentos intermediários em 
planilhas a criarem dashboards 
explicativas. Por ser uma plataforma 
extremamente completa é possível 
trabalhar com diversos tipos de dados em 
um mesmo painel, otimizando assim o 
trabalho até usuários mais avançados.

O curso foi pensado para auxiliar 
profissionais que precisam transformar 
dados em informações estratégicas, mas 
possuem conhecimento intermediário 
com planilhas. Sabemos que os alunos 
possuem diversas áreas do conhecimento, 
o programa foi estruturado para que todos 
os alunos, independente do seu nível de 
conhecimento, no final do curso, sejam 
capazes de extrair informações, organizar 
os dados e estratificar resultados e elaborar 
estratégias para tomadas de decisão por 
meio do Data Studio. 

TRANSFORMANDO 
DADOS EM INSIGHTS COM  

DATA STUDIO



1
PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE 

DASHBOARDS DE SUCESSO
Construir dashboards que sejam  funcionais, 
replicáveis e que principalmente sejam 
efetivas em passar as informações para 
outras pessoas. Você aprenderá a construir 

do zero as melhores dashboards.

2
EXPANDIR O CONHECIMENTO 

A RESPEITO DE DADOS 
Mais importante do que construir uma 
dashboard bonita, é fazer com que ela seja 
simples para quem lê, seja auto-explicativa 
e que ajude pessoas que possuam pouca ou 
nenhuma afinidade com dados consigam 

compreender os insights.

3
ENSINAR CONSTRUÇÃO DE 

APRESENTAÇÕES
Desenvolver habilidades interpessoais para 
apresentar os seus resultados com sucesso, 
por meio de apresentações e painéis que vão 

impressionar qualquer público!

OBJETIVOS DO

CURSO



INFORMAÇÕES

GERAIS

CARGA HORÁRIA
40 horas- 20 aulas de 2 horas cada. 

INVESTIMENTO
Valor integral: 6 parcelas de R$599,83
Valor com desconto: 6 parcelas de R$419,88 
(*desconto para os primeiros alunos matriculados)

FORMAS DE PAGAMENTO
Boleto para pagamento à vista;
Cartão de crédito: parcelamento em até 6 parcelas

QUERO ME MATRICULAR

https://www.idp.edu.br/educacao-executiva/transformando-dados-em-insights-com-data-studio-zero-to-hero/


CORPO

DOCENTE

QUER CONHECER MAIS 
SOBRE OS NOSSOS 

PROFESSORES? 

ACESSE AQUI 
A PÁGINA DO CURSO

ALEX PEREIRA
Engenheiro, mestre e doutor em Engenharia Eletrônica e de Computação pelo 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. Professor de Ciência de Dados e Gestão de 

Projetos,  Analista de Planejamento e Orçamento. Atualmente e, atualmente, rabalha 

no Ministério da Economia. 

AMAURI G. MARTINS-BRITTO 
Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (UnB). Atualmente é Pós-

doutorando e Professor Voluntário no Departamento de Engenharia Elétrica da UnB e 

pesquisador de temas ligados a interferências eletromagnéticas, resistividade do solo, 

aterramento elétrico CC e CA e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.

LETICIA VALLE
Formada em Engenharia de Redes pela Universidad de Brasília e Engenharia Eltrônica 

pela ENSEIRB-MATMECA, mestra em Engenharia de sistemas complexos pela 

Universidade de Bordeaux (França) e doutoranda na área de Inteligência Artificial, pela 

Universidade de Brasília. Trabalha nas áreas de análise de dados, machine learning e 

processamento de linguagem natural (NLP).

LEONARDO MONASTÉRIO
Formado em Ciências Econômicas na UFRJ (1992), mestre em Economia pela UFRGS 

(1995) e doutor em Desenvolvimento Econômico pela UFPR (2002). Atualmente é 

pesquisador do IPEA e suas áreas de interesse são cliometria, economia regional e 

desenvolvimento econômico.

https://www.idp.edu.br/educacao-executiva/transformando-dados-em-insights-com-data-studio-zero-to-hero/
https://www.idp.edu.br/educacao-executiva/transformando-dados-em-insights-com-data-studio-zero-to-hero/


 Módulo 1
Como fazer coleta de dados  
Quais são as melhores práticas para realizar a coleta de dados de 
forma organizada, obtendo os melhores dados para os seus objetivos 
e principalmente buscando dados que sejam representativos. A coleta 
de dados bem-feita é o primeiro passo para obtenção de informações 
relevantes e que irão produzir os melhores insights.

 Módulo 2
Como transformar dados em 
informações 
Construir o entendimento a respeito do que foi coletado é um 
verdadeiro desafio, mas que com as técnicas corretas e conhecimentos 
desse módulo irá se tornar trivial. Transformar milhares de 
observações em informação válida, promove o diferencial 
competitivo que sua carreira precisa. A fórmula de 
transformar qualquer linha de dado em estratégias e 
conhecimento está nesse módulo.

 Módulo 3
Construção de painéis no 
data studio  
Agora que sabemos como transformar 
milhares de observações em insights valiosos, 
chegou a hora de construir os painéis onde 
serão mostrados esses conhecimentos para 
outras pessoas, afinal, um bom insight 
merece ser compartilhado. Nesse módulo 
iremos desenvolver a habilidade de usar 
o Data Studio como a ferramenta para 
expandir para todos os interessados o 
conhecimento que os dados trouxeram.

 Módulo 4
Storytelling 
Tão importante quanto criar um bom 
painel de dados é construir uma narrativa 
desse painel para todos os interessados, 
existem aqui alguns segredos que podem 
transformar sua carreira em um sucesso no mundo 
dos dados. Para de fato que o mundo veja os 
conhecimentos obtidos pelos seu trabalho, é necessário 
que você construa histórias que o seu insight merece.

MÓDULOS



 Módulo 5
A sutil arte de fazer um bom gráfico
Fazer um bom gráfico é quase como uma arte, construir um gráfico 
vai muito além de ligar pontos entre os eixos X e Y, na verdade você 
vai descobrir que o mundo vai muito além de duas coordenadas. Não 
adianta ter gráfico bonito e conhecimento falho, um bom gráfico 
merece ser produzido por qualquer pessoa.

 Módulo 6
Como apresentar os seus dados?
O nosso último módulo traz o produto do seu esforço, como 
utilizar os conhecimentos adquiridos nos módulos anteriores 
e criar uma apresentação que seja um enorme sucesso, mais 
do que apresentar gráficos, fórmulas e insights é preciso 
criar a história e direcionar o que esses insights podem 
transformar o seu mercado. Uma boa apresentação não é 
só bonita para os olhos.
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