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Compartilhar o Tableau 

Bem-vindo a este vídeo sobre como distribuir visualizações do Tableau.     

Você pode baixar a apostila de exercícios para acompanhar os procedimentos usando sua própria cópia do Tableau.  

Formas de compartilhar 
Há várias maneiras de distribuir o trabalho realizado no Tableau Desktop. Essa maneiras variam em termos de 
segurança, interatividade e atualização dos dados.  

 Imagens e PDFs não contêm os dados subjacentes e são estáticos em termos de interatividade e atualizações 
dos dados, pois são simplesmente instantâneos criados em determinado momento 

 Pastas de trabalho, sejam elas empacotadas para conter os dados ou não, podem ser compartilhadas com 
outras pessoas que possuam o Tableau Reader ou o Tableau Desktop 

o O Tableau Reader permite exibir e interagir com pastas de trabalho 
o O Tableau Desktop permite exibir e editar pastas de trabalho 
o Pastas de trabalho em pacote contêm os dados subjacentes e não são criptografadas 
o Pastas de trabalho não empacotadas exigem que o destinatário tenha acesso à mesma fonte de 

dados, pois não contêm os dados diretamente 

 As pastas de trabalho também podem ser publicadas no Tableau Online ou no Tableau Server 
o Essas pastas de trabalho são seguras, totalmente interativas e podem ser programadas para receber 

atualizações de dados ou manter uma conexão em tempo real com a fonte de dados 
o As pastas de trabalho publicadas podem ser acessadas em qualquer um dos principais navegadores da 

web, bem como em dispositivos móveis com o aplicativo Tableau ou em um navegador da web móvel 

Exportar imagens e PDFs 
 É possível exportar exibições indo até Planilha > Exportar e selecionando Imagem, Dados ou Tabela de 

referência cruzada para Excel 
o Selecionar Imagem exibe opções para definir o que deverá ser incluído, como legendas e títulos, bem 

como a exibição 
o O arquivo pode ser salvo como JPG, BMP, EMF ou PNG 

 É possível exportar painéis e histórias indo até o menu Painel ou História e selecionando Exportar imagem 
o A imagem do painel representará o seu estado atual 
o A imagem da história conterá o presente story point em seu estado atual 

 

 É possível imprimir a pasta de trabalho inteira ou uma planilha específica em PDF indo até Arquivo > Imprimir 
em PDF e escolhendo as configurações adequadas 

o A impressão da pasta de trabalho inteira inclui todos os story points. 
 

Tipos de arquivo de pasta de trabalho 
As pastas de trabalho no Tableau Desktop podem ser salvas como arquivos .twb ou twbx. As pastas de trabalho .twb 
não são empacotadas com os dados em si: elas contêm apenas as informações necessárias para a conexão de dados e 
a construção da exibição. Para abrir um arquivo .twb, é necessário ter acesso à mesma fonte de dados usada para criá-
lo.  

Pastas de trabalho .twbx são empacotadas: elas contêm as mesmas informações que um .twb, bem como todos os 
dados e arquivos locais, como imagens de fundo e codificação geográfica personalizada. Como mencionado 
anteriormente, os arquivos .twbx não são criptografados e não têm segurança de dados: quando um .twbx é aberto, 
todos os dados subjacentes são mostrados. 

Abrir arquivos de pasta de trabalho: Desktop e Reader 
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Pastas de trabalho empacotadas podem ser abertas no Tableau Desktop ou no Tableau Reader.  Não há diferença 
entre abrir um arquivo no Tableau Desktop e criar uma pasta de trabalho: em ambos os casos, a funcionalidade é 
completa, incluindo a capacidade de editar ou criar novas planilhas a partir dos dados.  

O Tableau Reader pode abrir arquivos de pasta de trabalho em pacote para visualização e preserva a interatividade 
completa da pasta de trabalho, incluindo painéis, histórias, filtragens e outras ações. Porém, não é possível editar a 
pasta de trabalho.  

Compartilhar com segurança: Tableau Online e Tableau Server 
Por fim, as pastas de trabalho podem ser publicadas no Tableau Online ou no Tableau Server. Essas pastas de trabalho 
são seguras, totalmente interativas através do navegador da Web e podem ser configuradas para atualizações de 
dados automáticas ou ser conectadas em tempo real a algumas fontes de dados. Para maiores informações, consulte 
o vídeo Publicar pastas de trabalho no Tableau Server ou no Tableau Online.  

CONCLUSÃO 
Obrigado por assistir a este vídeo sobre como distribuir o conteúdo do Tableau. Sugerimos que assista também ao 
vídeo Publicar pastas de trabalho no Tableau Server ou no Tableau Online para aprender mais.  

 


