
Código de conduta da Comunidade do Tableau 
Acreditamos no poder das pessoas 
 
A comunidade do Tableau tem a missão de ajudar as pessoas a ver e entender seus dados – 
obrigado por se juntar a nós. 
 
A Tableau Software, Inc. fornece diversos espaços compartilhados para os membros da comunidade, 
incluindo os fóruns, grupos de usuários e páginas da comunidade disponíveis em community.tableau.com, 
eventos no mundo real e a opção conhecida como Tableau Public (“Espaços da comunidade do Tableau”). 
A comunidade do Tableau está cheia de pessoas inteligentes com uma ampla variedade de conhecimentos  
e experiências, e queremos garantir que ela continue a ser um ambiente acolhedor e seguro para todos 
aqueles que desejam participar. 
 
Sempre que nos reunimos como uma comunidade, nossos Espaços da comunidade do Tableau, que são 
compartilhados, são oportunidades para mostrarmos o melhor que temos a oferecer. Estamos aqui para 
dar suporte aos nossos colegas: para melhorar o trabalho uns dos outros, aprender com os sucessos  
de cada um e nos incentivar mutuamente para sermos os usuários do Tableau que queremos ser. 
 
Como membro da comunidade do Tableau, você concorda em seguir este Código de conduta, que 
integra os Termos de serviço. Especificamente, você concorda com o seguinte ao usar os Espaços da 
comunidade do Tableau: 
 
Seja gentil. A comunidade do Tableau é dedicada a fornecer um ambiente livre de assédio, tanto em 
eventos presenciais quanto em espaços on-line, independentemente de fatores como gênero, orientação 
sexual, deficiência, aparência física, raça, religião ou idade. Não toleramos conteúdo de ódio, abusivo, 
ilegal ou ofensivo, nem qualquer tipo de assédio. 
 
Trate os outros com respeito. Todos merecem se sentir bem-vindos. Não insulte nem ofenda os outros 
membros da comunidade do Tableau. Se algo não parece estar certo, parta do princípio de que a 
intenção foi positiva e busque chegar a um acordo. 
 
Reconheça o crédito sempre que merecido. O aprendizado coletivo está no coração do que fazemos. 
Reconheça o trabalho dos outros quando o que fizeram o ajudar de alguma forma, ou sempre que  
utilizá-lo ou mencioná-lo. E sempre diga obrigado. Não utilize o trabalho ou as palavras de alguém como 
se fossem suas. 
 
Procure chegar a um entendimento. É impossível concordarmos uns com os outros o tempo todo,  
e isso é normal. Esperamos que os membros da comunidade do Tableau resolvam divergências e 
pontos de vista conflitantes de maneira construtiva.  
 
Compartilhe seus conhecimentos e faça perguntas. Esta é a sua oportunidade de criar impacto. 
Todos nós já fomos principiantes. Mesmo entre usuários novatos ou experientes, há sempre aqueles 
com quem você pode aprender e para quem pode ensinar algo novo. 

 



Nosso propósito é construir uma comunidade saudável para todos, e quaisquer violações deste Código 
de conduta serão administradas com seriedade. Se um membro da comunidade se envolver com 
comportamentos de assédio, a Tableau pode tomar as seguintes ações: 
 
Para eventos presenciais: 
 
Qualquer pessoa que viole este Código de conduta em eventos da comunidade poderá ser convidada  
a se retirar dos mesmos sob critério exclusivo da Tableau ou de seus organizadores designados. A Tableau 
também pode vetar sua participação em eventos futuros ou outros Espaços da comunidade do Tableau. 
 
Para espaços on-line: 
 
A Tableau se reserva o direito de investigar qualquer pessoa que possa ter violado este Código de conduta 
em qualquer Espaço da comunidade do Tableau on-line e, se for determinado que uma violação ocorreu, 
poderá tomar quaisquer ações que a Tableau considerar, a seu exclusivo critério, como apropriada, 
incluindo, dentre outras, emitir advertências, editar ou remover conteúdo ofensivo, suspender e/ou 
desabilitar o acesso.  
 
 
Este Código de conduta se aplica aos Espaços da comunidade do Tableau, mas, se você sofrer assédio 
por um membro da comunidade fora dos nossos espaços, incluindo, dentre outras, interações em canais 
das mídias sociais, ainda queremos saber disso. Todos os relatos de assédio por membros da 
comunidade do Tableau serão administrados com seriedade. 
 
Se você notar comportamentos que considerar questionáveis, fique à vontade para fornecer orientações 
de maneira construtiva. Para relatar comportamento ou conteúdo inapropriado, entre em contato com 
community@tableau.com. 


