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T
odo usuário já passou pela ex-
periência de tentar abrir algum
arquivo enviado por e-mail ou
guardado em CD ou disquete e
deparou com uma tela cheia de

símbolos incompreensíveis. Outra pos-
sibilidade é conseguir acessar o docu-
mento, mas perder toda a formatação
associada a ele, algo como ler esta pági-
na sem parágrafos e acentuação.

As situações descritas acima podem
ser irritantes para um indivíduo, mas
imagine o problema de um governo ou
de um arquivo nacional que não con-
segue mais ter acesso a documentos
salvos em formatos obsoletos. Ou du-
rante um desastre natu-
ral, em que diferentes
equipes de salvamento
não se comunicam pelo
mesmo motivo.

gem e demais funções ficam por conta
de cada fabricante. Hoje, os documen-
tos proprietários do Microsoft Office,
ou do Appleworks, da Apple, só po-
dem ser abertos ou modificados por
programas dessas empresas ou das que
tenham pago royalties para usar seus
formatos proprietários.

O exemplo claro do que essa exclu-
sividade pode causar foi sentido du-
rante a tragédia do tsunami, no Sudes-
te Asiático, no fim de 2004, e também
durante a passagem do furacão Katri-
na por Nova Orleans, em 2005. As
equipes de ajuda humanitária enfren-
taram atrasos na entrega de itens de
sobrevivência por conta da dificulda-
de em processar formatos diferentes.

Alguns voluntários pas-
saram a jogar garrafas
com mensagens a par-
tir de helicópteros para
poder se comunicar -

A solução pode estar em
um padrão, o Open Do-
cument Format (ODF),
sigla inglesa para"forma-
to aberto de documen-
tos". Ele foi desenvolvi-
do pelo Oásis, um con-
sórcio de indústrias de tecnologia, e
apresenta-se como alternativa para for-
matos de documentos chamados "pro-
prietários" - como os arquivos de exten-
são .doc (Word), .ppt (PowerPoint) e
.xls (Excel), desenvolvidos pela Micro-
soft para uso em seus programas.

Uma analogia a ser feita é a da pro-
gramação de televisão e os televisores
que a recebem. Não é necessário ter
uma marca específica de aparelho
para assistir a um determinado pro-
grama. Todos são capazes de receber o
mesmo sinal, mas a qualidade de ima-

algo impensável para
os dias de hoje.

O consórcio Oásis,
formado por empresas
como Adobe, Corel, IBM
e Sun Microsystems, en-
tende que a analogia dos
televisores funcionaria

também para programas de computador.
O consumidor teria a chance de es-

colher o programa que preferir, adapta-
do às suas necessidades. Isso tudo com
a segurança de que o documento gera-
do por ele poderá ser aberto por outras
pessoas com diferentes programas sem
problemas e por muitos anos.

A questão de tempo é importante
para organizações governamentais com
arquivos muito extensos. Os dados e in-
formações ali contidos são sensíveis e
não podem ser perdidos.

A situação é descrita pela indústria

de software com um termo: "legado".
São documentos salvos em formatos
hoje obsoletos, mas que na época (des-
de a década de 70) eram de programas
dominantes como WordStar, Word-
Perfect, VisiCalc e Lotus 1-2-3. A pro-
messa do ODF de manter os dados
acessíveis no longo prazo fez institui-
ções como a Biblioteca do Congresso
dos Estados Unidos, a Biblioteca Bri-
tânica, o Arquivo Nacional da Austrá-
lia e cidades como Munique, na Ale-
manha, e Bristol, na Inglaterra, adota-
rem o formato.

Outra vantagem para quem adota o
ODF são os custos operacionais. O Con-
selho Municipal de Bristol afirma que
economizará 60% sobre o custo de soft-
wares nos próximos cinco anos ao mu-
dar seus 5.500 usuários para o progra-
ma StarOffice, da Sun, e o padrão ODF.
"O maior desafio foi estimular nosso
pessoal a ser mais aberto a outras op-
ções que não fossem o Microsoft Offi-
ce", disse Gavin Beckett, gerente de es-
tratégias de IT do organismo.

O conforto que a maioria dos usuários

O resultado
é um documento
que pode ser lido
sem problemas
em diferentes
programas



sente com os programas da empresa de
Bill Gates é o principal trunfo da Micro-
soft na batalha pela adoção do seu novo
formato, o Open Office XML. "A prin-
cipal vantagem do nosso formato é ser
compatível com todo o legado Office ge-
rado anteriormente", diz Raimundo No-
nato da Costa, diretor nacional de tec-
nologia da empresa.

Costa diz não acreditar que exista um
antagonismo. "Estamos trabalhando em
um formato que enten-
demos como extrema-
mente preparado em
termos de desempenho,
que vai atender aos re-
quisitos fundamentais
do mercado, como ter
um padrão aberto, com-
patibilidade com o le-
gado, e é um produto
que permitirá interope-
rar com outros forma-
tos", afirma.

Roberto Prado, geren-
te de estratégia de mer-
cado da Microsoft, mi-
nimiza o impacto da SCHWARTZ. Apoio ao formato aberto

novidade: "A indústria
de tecnologia sempre
foi assim. Existem ver-
tentes e grupos que
apoiam esse ou aquele
padrão, é difícil encon-
trar um consenso".

"É um processo que
começa pela conscien-
tização de que existe
uma alternativa", defen-
de Cezar Taurion, ge-
rente de novas tecnolo-
gias aplicadas da IBM
Brasil, sobre o esforço
de quebrar a dominân-
cia dos formatos Office.

Para sugerir que a ado-
ção maciça do ODF é
possível, Taurion usa o
exemplo de outros pro-
gramas dominantes no
passado e que caíram no
esquecimento, princi-
palmente porque exis-
tem alternativas gratui-
tas para sua utilização
(leia mais ao lado).

Jonathan Schwartz, CEO
da Sun Microsystems, en-

tende que o Brasil pode ser pioneiro no
processo de transição. "O Brasil é único
porque tem um governo que entendeu a
questão, e nós da Sun vamos sempre
apoiar formatos abertos", disse a Carta-
Capital. Schwartz também acredita que
a defesa tão ferrenha da Microsoft de
seu formato "dá mais credibilidade para
formatos e padrões abertos". Segundo
seu raciocínio, é sinal de que o principal
concorrente está preocupado com o

ODF. •
Resta saber se a ado-

ção do ODF em organi-
zações governamentais
pode impulsionar o in-
teresse do usuário final.
A Microsoft confia na
familiaridade dos usuá-
rios com o Office e as
empresas do consórcio
Oásis, como a IBM e a
Sun, acreditam que a
universalidade do ODF
pode ser seu maior atra-
tivo. Ainda não existe
um vencedor, mas a ba-
talha promete. •

ACESSO AO ODF
COM SOFTWARE LIVRE

Existem vários aplicativos que
abrem e modificam arquivos ODF,
alguns pagos, outros livres.

Os listados abaixo são livres e podem
ser usados para testar o formato.
São substitutos competentes para
softwares pagos - podem ser
alternativas interessantes para quem
só quer abrir ou modificar arquivos
esporadicamente.

• GNOME Office - Criado para ser um
competidor do pacote de aplicativos
da Microsoft Office, o GNOME Office
é composto pelo editor de textos
AbiWord, o editor de planilhas
Gnumeric e o GNOME-DB, que gerencia
bases de dados. A interconexão entre
as três partes não é muito sólida, mas
é um pacote competente.
http://www.gnome.org/gnome-office/

• OpenOffice - Também criado para ser
urna alternativa ao Microsoft Office, ele
inclui aplicativos como editor de texto
e de planilha, um gerenciador
de apresentações e um programa
de desenho. O OpenOffice abre também
documentos nos formatos da Microsoft
(.doc, .ppt, .xls). O desenvolvimento do
aplicativo é feito por vários engenheiros
e desenvolvedores, mas a Sun
é a companhia que mais contribui no
esforço. Existem versões para Windows,
Linux, Solaris e Mac OS X. A versão
brasileira do programa é o BrOffice,
que tem esse nome porque a marca
original já tinha sido registrada no País.
http://www.openoffice.org/(OpenOffice)
http://www.openoffice.org.br/(BrOffice)

• NeoOffice
Uma reclamação constante dos
usuários do OpenOffice para Mac OS X
é que a interface do programa era pouco
intuitiva para quem usa Macintosh.
Assim foi criado o NeoOffice, que
mantém as mesmas funções do
OpenOffice. A diferença é que foi criado
especificamente para a plataforma,
ao contrário de ser uma "tradução"
do OpenOffice para o sistema.
http://www.neooffice.org/
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