
Compartilhando seu relatório no Data Studio 
 
Agora que você criou seu primeiro relatório, vamos ver como você pode compartilhá-lo com 
outras pessoas. 
 
No lado superior, há este botão de compartilhamento, e se você clicar na seta ao lado dele, 
você verá as diferentes opções de compartilhamento que estão disponíveis. 
 
Se você clicar em "download report" (baixar relatório), você vai poder baixar todas as 
páginas ou páginas selecionadas deste relatório como um PDF. Há várias opções 
disponíveis aqui que permitem que você altere algumas configurações. 
 
Em segundo lugar, você pode incorporar o relatório. Então, se você clicar em "embed 
report" (incorporar relatório) e então selecionar "enable embedding" (ativar incorporação) 
você pode incorporar usando iframes ou você pode incorporar usando esta URL. 
 
Em seguida, vem o link do relatório. Se você selecionar este aqui, você recebe um link, e 
você pode copiar este link e compartilhá-lo com outras pessoas. Qualquer pessoa que 
tenha acesso a este link poderá visualizar o relatório a partir de seu navegador. 
 
Em seguida, temos o envio programado de emails. Se você escolher essa opção, você 
pode adicionar diferentes endereços de email, e escolher determinado horário e repetição: 
diária, semanal ou mensal. Isso vai permitir que o Data Studio envie uma cópia em PDF do 
email para os endereços de email designados no intervalo e na repetição que você 
agendou. 
 
E, finalmente, você pode enviar convites a pessoas específicas por email e você pode 
compartilhar o acesso com elas para "visualizar" ou "editar". Então, se você compartilhar o 
acesso à edição com outras pessoas para esta interface, outras pessoas vão poder entrar 
em seu relatório e editar o relatório ao mesmo tempo em um ambiente colaborativo. Você 
pode usar esta mesma interface para ativar ou desativar o compartilhamento de link, onde 
qualquer pessoa com o link pode visualizar o relatório ou qualquer pessoa com o link pode 
editar o relatório. Então, ele só vai permitir que qualquer pessoa com o link possa visualizar. 
Isso significa que, se copiamos este link e o compartilhamos com alguém, essa pessoa vai 
poder usar este link para visualizar o painel e interagir com ele. 
 


