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Funciona em: Web Free e editor simples para criar textos na Internet, e não requer registro O download de 1K funciona em: Android 4.4/5.0/6.0/7.0/7.1 Compartilhe seus arquivos com outros usuários no snapDownloads 956 Funciona em: Web Convert arquivos de diferentes formatos sem ter que baixar qualquer tote de programa em seu PCDownloads 209K é executado em:
Android 2.2/2.3/3 0.0 /3.1/4.0/4.1/4.2Quando você pode precisar converter documentos e apresentações Funciona em: Documentos de conversão da Web em PDF com um serviço on-line prático e secretoDownloads71K funciona: Windows XP/Vista/7/8Turn PowerPoint apresentações em vídeos e gravá-los em DVDDownloads 80K funciona em: Windows
XP/Vista/7/8/8/8.1Conver documentos de texto, planilhas e apresentações para arquivos PDF ou imagensDownloads 25K funciona: Conversor web /visualizador on-line para lidar com dezenas de arquivos diferentesDownloads 27K funciona: Web SilverlightOnline ferramenta para você para converter arquivos do Word em ExcelDownloads O formato 32K funciona: iPhone
iPhone/iPod Touch/iPadMake conversão PDF para tabelas Excel sem comprometer o desempenho móvelDownloads 4K funciona: Mac OS XA aplicativo prático para usuários da Apple, que converte arquivos PDF em textoDownloads 1K Funciona em: Android 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/6.0Make conversão PDF para tabelas Excel sem comprometer desempenho móvel Funciona em:
Web Flash / JavaConvert seus arquivos em vários formatos usando este aplicativo on-lineDownloads 18K funciona em: Webcompat Conversão de arquivos on-line e gratuitos em PDF, DOC ou DOCXDownloads 6K Downloads 9K Funciona em: Windows XP/Vista/7/8/8/8.1/10PDF Converter em Slides power point, Tabelas excel ou JPEG nunca foram tão fáceis Download 3K é
executado em: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10Conver documentos de texto entre várias extensões com este simples aplicativo de downloads 3K em execução: Windows 7/8/8.1/10Reduce o tamanho dos documentos do seu Office sem usar nenhum compactador! Baixe 331 Funciona em: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10Omulti-support formato e várias edições de documentos TIFF
determinam este conversorDowns 7K em execução: Windows XP/Vista/7/7/7/78Conver páginas da Web em PDF usando apenas um clickloaddowns 5K é executado em: Windows XP/Vista/7/7/78Conver páginas da Web em PDF usando apenas um clickloadDowns 5K é executado em: Windows XP/Vista/7/7/7/7 O conversor 8Document para transformar arquivos PowerPoint em
3K VideoDownloads Funciona em: Windows 8.1/10A livre e uma versão mais leve do Escritório de função criação de funçõesDownloads 16K Pacote Textos funciona: Web TransformE arquivos PDF em imagens nesta superprática e serviço fácil de usarDownloads 39K funciona no Windows: XP/Vista/7/8/8.8. 1Converto documentos para texto ou imagens no instantDownloads 2K
funciona em: Windows XP/Vista/7/8Conver arquivos PDF em DOC rápido e fácil Download 136K Nosso site adota muitos outros formatos de entrada de arquivos além do Word e Excel. PowerPoint e muitos formatos de imagem, como JPG e BNP. Seguindo a mesma lógica, você pode salvar seus arquivos de qualquer formato que você quiser. Como posso usar Smallpdf? Nossa
ferramenta é gratuita, então você é livre para usar o conversor pdf para Excel. Como somos uma plataforma em nuvem, você só precisa de uma conexão à internet e um navegador. Também temos outras ferramentas gratuitas para tornar seu processo de gerenciamento de documentos perfeito - vê-los em nossa página inicial. Você pode usar o Smallpdf para converter arquivos
de texto simples do Word para o Microsoft Excel em qualquer sistema operacional, incluindo Mac, Windows e Linux. A versão móvel do Smallpdf também foi projetada para fácil conversão. Se você não puder salvar arquivos de saída em seu dispositivo, exporte-os diretamente para o Dropbox ou Google Drive. Ambos estão integrados em nossa plataforma. E se meus
documentos forem digitalizados corretamente? Não é um problema. Smallpdf tem recursos OCR para converter até mesmo documentos digitalizados em planilhas de Excel editadas. Estamos constantemente melhorando os recursos do OCR para que você possa transformar 100% dos dados de palavras importados em Excel o máximo possível. Processamento de pacotes Você
pode fazer quantas conversões quiser ao mesmo tempo, obtendo uma conta Pro que garanta acesso ilimitado a todas as nossas ferramentas. Também temos um programa de desktop se você quiser trabalhar offline, ou seja, sem baixar documentos para a nuvem. Traduzido e adaptado para ekimi em português. DescriçãoDe formação Baixaki Converter documentos entre Excel
e PDF, ou vice-versa com documentos de qualidade profissionalConver entre Excel e PDF, ou vice-versa com qualidade profissional. Sua interface é fácil de usar, permitindo converter arquivos em apenas alguns cliques. Prós e contras Não encontramos nenhum resultado positivo. Não encontramos falhas. 1 em 6 Como faço para converter um PDF em um Excel gratuito? Veja
cinco ferramentas online - Foto: Ana Leticia Loubak/TechTudo Como converter um PDF em um Excel gratuito? Aqui estão cinco ferramentas online - Foto: Ana Letizia Loubak / TechTudo 2 de 6 iLovePDF transforma PDF em Excel - Foto: Reprodução / Ana Letizia Loubak iLovePDF transforma PDF em Excel - Foto: Reprodução / Ana Leticia Loubak Editora renomada do PDF
online, o site iLoveP também permite transformar arquivos de tipo em planilhas de edição. Para fazer isso, basta arrastar o documento para a plataforma. Vale ressaltar que a versão gratuita do serviço permite baixar apenas um produto por vez. Nos testes do TechTudo, a conversão funcionou perfeitamente, e não houve distorções nas tabelas finais de arquivos. Veja também:
Como remover todas as linhas vazias no Excel de uma só vez Como remover todas as linhas vazias no Excel ao mesmo tempo uso simples e intuitivo, o Site Smallpdf oferece uma série de funções para gerenciar arquivos PDF, incluindo Para excel. Os usuários interessados em transformar documentos em planilhas editadas simplesmente precisam carregar o documento para a
plataforma. Como o iLovePDF, o Smallpdf permite adicionar um item de cada vez. 3 de 6 Editor online famoso, Smallpdf também permite converter arquivos PDF em tabelas do Excel - Foto: Reprodução/ Ana Letizia Loubak Famoso editor online, Smallpdf também permite converter arquivos PDF em tabelas do Excel - Foto: Reprodução / Ana Letitia Loubak É importante
esclarecer que se houver páginas digitalizadas em PDF, as folhas serão exibidas como imagens no arquivo XLS. Se você quiser que eles sejam convertidos em documentos editáveis, você precisa assinar uma versão premium que custa US$ 12 por mês. 4 de 6 AltoPDF permite editar planilhas on-line após a conversão - Foto: Reprodução/ AltoPDF HighPDF permite editar
planilhas on-line após a conversão - Foto: Reprodução/ AltaPDF A ferramenta PDF alta (altoconvertpdftoexcel.com) converte documentos PDF em tabelas excel em poucos segundos. O destaque do site é a capacidade de editar um arquivo online após a conversão, um recurso que não está presente em nenhum dos concorrentes desta lista. O ALTO PDF também mostrou bom
desempenho ao lidar com tabelas mais complexas. 5 das 6 ferramentas easyPDF convertem documentos com facilidade e rapidez em planilhas - Foto: Reprodução/easyPDF A ferramenta EasyPDF converte documentos com facilidade e rapidez em planilhas - Foto: EasyPDF A plataforma Play/easyPDF funciona de forma semelhante aos seus concorrentes, mas destaca-se na
forma como facilita a conversão de folhas digitalizadas. Você pode baixar o documento do seu próprio computador ou de serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Drive e o Dropbox. Em testes realizados pelo TechTudo, a ferramenta não conseguiu converter tabelas mais complexas. easyPDF não retém as cores e fontes usadas no arquivo original, de modo que a
aparência da planilha é, em última análise, incorreta da do PDF. Além disso, há distorções na formatação de algumas áreas. 6 de 6 editores online Sejda converte arquivos PDF em arquivos XLS ou CSV - Foto: Reprodução/Sejda Sejda Editor online transforma PDF em arquivos XLS ou CSV - Foto: Reprodução/Sejda A Sejda (sejda.com/pt/pdf-to-excel) é outra alternativa online
para usuários que precisam converter PDF em Excel. Para fazer isso, você precisa baixar um arquivo de cada vez. Antes de baixar a tabela final, o usuário tem a oportunidade de visualizar uma visualização dos dados que serão extraídos do PDF. Assim como nos testes easyPDF, a Sejda não será boa na conversão de tabelas complexas. Problemas com o Excel? Veja como
decidir em um fórum técnico se você tiver. PDF e querem converter este arquivo em um formato nativo do Microsoft Excel existem várias opções de software e soluções on-line que podem ajudar nesta tarefa. Arquivos armazenados em . valor pdf para sua facilidade e compatibilidade com diferentes tipos de plataformas, mas não edição se você não tem um programa específico
para fazê-lo. Tradutor PDF: Cinco opções de tradução para textos e documentos gratuitosNa desvantagem é que o arquivo não pode ser aberto e editado em programas como o Excel para contornar o problema que você pode converter o arquivo em formatos nativos do Excel. Saiba como atuar nas diversas soluções encontradas em programas e sites. Converter. PDF para
Excel (Foto: Reprodução/Andre Sugai)Adobe Acrobat Reader DC Adobe Acrobat Reader DC é um programa pago que pode ser usado gratuitamente por 30 dias, então você deve pagar o valor de US$ 24,99 por mês ou US$ 689,00 por licença. Passo 1. Abra o seu. PDF e clique na opção Exportar PDF; Arquivo aberto no Adobe Acrobat DC (Foto: Reprodução / Andre Sugai)
Passo 2. Selecione a opção tabela e clique na Carteira de Trabalho do Microsoft Excel. Agora clique em Exportar para converter o arquivo. Um conjunto de opções de exportação (Foto: Reprodução / Andre Sugay)Passo 3. Clique em outra versão da pasta; Definir opções de exportação de arquivos (Foto: Reprodução/Andre Sugai)Passo 4. Defina o nome do arquivo e clique em
Salvar; Escolha o nome e clique em Salvar (Foto: Reprodução / Andre Sugai)PDF Tabelas PDF As tabelas de PDF permitem baixar arquivos . PDF e conversão para . XLSX. CSV e . XML é grátis. Se um usuário quiser converter mais de 500 páginas, o site cobrará um valor baseado no número de páginas que o usuário usa. Passo 1. Clique no botão de download pdf no canto
superior direito da tela e envie. O PDF que você está transformando; Enviar arquivo (Foto: Reprodução / Andre Sugai)Passo 2. Visualize o arquivo e clique em Baixar como Excel para baixar o arquivo em . XLSX; Baixe o arquivo convertido (Foto: Reprodução / Andre Sugai)Online 2 PDF Internet 2 O site PDF oferece o serviço gratuitamente e permite que o usuário escolha o
formato de saída de arquivo excel selecionando a versão desejada para que você possa economizar. XLSX ou. XLS Passo 1. Digite o site e clique em Selecionar arquivos, selecione um arquivo que será convertido e clique em Abrir; Envie o arquivo para o site (Foto: Reprodução /Andre Sugai)Passo 2. Agora clique em Conversão para converter o arquivo. Baixe o arquivo
convertido (Foto: Reprodução / Andre Sugai)SmallPDF Smallpdf permite que o usuário envie . PDF com sua própria máquina ou Google Drive e Dropbox, você também pode salvar o arquivo convertido em seu computador ou opções Google Drive e Dropbox gratuitamente. Passo 1. Clique na área central do site e selecione o arquivo em . Um PDF a ser convertido; Enviar
arquivo (Foto: Reprodução / Andre Sugai)Passo 2. Clique na opção Baixar arquivo para baixar o arquivo embaixo. XLSX; Baixe o arquivo convertido (Foto: Reprodução / Andre Sugai)Nitro PDF Nitro PDF Reader é um site que oferece conversão de arquivos. PDF em Excel, Word e Powerpoint e envia resultados para o e-mail do usuário gratuitamente. Passo 1. Clique em
Selecionar arquivo e selecione. Um PDF a ser convertido; Enviar arquivo (Foto: Reprodução / Andre Sugai)Passo 2. Digite um e-mail que receberá um arquivo convertido no formato Excel; Digite seu endereço de e-mail (Foto: Reprodução / Andre Sugay)Passo 3. Clique em Conversão agora para converter o arquivo; Convertendo o arquivo e recebendo-o na caixa de correio
(Foto: Reprodução / Andre Sugay)Passo 4. Vá para sua caixa de entrada e abra seu e-mail com o arquivo convertido, clique em Obter o arquivo para baixar o arquivo de polegadas XLSX; Clique no link recebido por e-mail para baixar o arquivo (Foto: Reprodução / Andre Sugai)PDF Converter PDF Converter site oferece serviço de conversão de arquivos. O PDF está em
arquivos para Excel, mas não tem muitas opções para o usuário, a conversão é realizada e o arquivo final é salvo. Xlsx. Passo um. Clique em Selecionar arquivo e enviar o arquivo que deseja converter; Enviar arquivo (Foto: Reprodução / Andre Sugai)Passo 2. Digite seu e-mail e clique em Iniciar a conversão; Download gratuito do aplicativo TechTudo: receba dicas técnicas e
novidades no Android ou iPhoneEnter seu e-mail e clique em Iniciar (Foto: Reprodução / Andre Sugai)Passo 3. Clique no link que você recebe no e-mail fornecido; Clique no link recebido por e-mail (Foto: Reprodução / Andre Sugai)Passo 4. Clique em Baixar arquivo para baixar. XLSX está sendo convertido; Clique para baixar o arquivo convertido (Foto: Reprodução / Andre
Sugai)Conversão de arquivos. O PDF nos arquivos Excel torna-se algo relativamente simples com essas soluções, e o resultado pode ser obtido em minutos ou segundos, dependendo da solução escolhida. Comente no fórum TechTudo. O TechTudo.
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