
Criação na Web 
Bem-vindo a este vídeo sobre a criação na Web. Se você tem acesso ao Tableau Server ou ao Tableau Online, pode 
publicar a pasta de trabalho e a fonte de dados seguindo o vídeo. 

Tanto o Tableau Server como o Tableau Online têm um componente de criação na Web (se ele tiver sido ativado).  
Trata-se de um recurso eficiente que permite que alguém que consome conteúdo em um navegador ou no aplicativo 
móvel para tablet modifique uma pasta de trabalho publicada ou se conecte a uma fonte de dados publicada e crie uma 
nova pasta de trabalho.   

Criação na Web 
Se o recurso de criação na Web estiver habilitado em uma pasta de trabalho publicada e o usuário final tiver as 
permissões adequadas, o ícone de edição (lápis) estará disponível para o conteúdo publicado, seja na pasta de trabalho 
como um todo ou em uma parte do conteúdo.  

Quando clicamos em Editar, somos direcionados à tela de edição na Web. Essa é uma experiência muito semelhante a 
usar o Tableau Desktop. Se quisermos adicionar Vendas à exibição, basta arrastar o campo para a divisória desejada. 
Além disso, é possível criar uma nova planilha e analisar os mesmos dados sob outra perspectiva. Duplicaremos essa 
planilha clicando com o botão direito do mouse e selecionando "Duplicar", e usaremos o recurso "Mostre-me" para 
convertê-la em um gráficos de barras. Podemos explorar a exibição e, se precisarmos criar um novo cálculo, isso 
também é possível. Abra o menu Análise e selecione Criar campo calculado. Atribuiremos o nome "Desconto 
concedido?" e digitaremos: IF [Desconto] > 0 THEN "descontado" ELSE "sem desconto" END. Arrastaremos isso para Cor. 
Podemos até mesmo combinar essas planilhas em um painel, como no Tableau Desktop.  

Salvar 
Se tivermos os direitos de publicação adequados, podemos usar o recurso Salvar como para salvar nosso trabalho como 
uma nova pasta de trabalho. Também é possível salvar sobrescrevendo a pasta de trabalho original com a opção 
"Salvar", mas apenas se tivermos permissão para isso. A operação de salvar não adiciona nenhum cálculo ou outras 
alterações de metadados à fonte de dados original. Essas alterações precisam ser feitas na fonte de dados original 
e republicadas.  

Utilização de uma fonte de dados publicada 
É possível criar novas pastas de trabalho no Tableau Server ou no Tableau Online na seção de fontes de dados 
publicadas. Observe que as fontes de dados no Tableau Server ou no Tableau Online devem ser publicadas por meio do 
Tableau Desktop. Tenho a fonte de dados "Global Superstore 2016" adicionada aos favoritos, de modo que seria fácil 
encontrá-la se houvesse uma lista mais longa de fontes de dados. Se clicarmos no ícone "Nova pasta de trabalho", 
podemos criar uma nova pasta de trabalho diretamente no navegador. Se a fonte de dados existente não for suficiente, 
podemos adicionar outra fonte de dados publicada e realizar combinações. 

Conclusão 
Obrigado por assistir a este vídeo de treinamento sobre a criação na Web. Sugerimos que você continue assistindo aos 
vídeos de treinamento gratuitos para aprender mais sobre como usar o Tableau. 
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