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O "confronto" entre o Open XML, da Microsoft, e o ODF, dos defensores do software livre, na 
ISO - instituição internacional de padronização - mobilizou a comunidade de TI nacional. A 
intenção da ABNT, agora, é mostrar às empresas de TI que o JTC1 - Comitê de padronização 
de TI - e que responde por 15% das decisões da ISO, o maior de todos - precisa ter a 
participação efetiva do Brasil.  
 
Com relação ao embate ODF x OPEN XML, uma reunião do comite da ISO deverá acontecer - 
sem data ainda prevista - para avaliar se os Não foram justificados. "Esse é o modelo da ISO. 
Evita-se ao máximo um confronto político e ideológico", explica Eugênio De Simone, diretor de 
normatização da ABNT, ao Convergência Digital. 
 
"Essa reunião acontecerá porque todos os Nãos precisam ser justificados. É regra. E a 
justificativa precisa ser coerente e baseada em formulações técnicas", explica De Simone. No 
entanto, continua o diretor da ABNT, não há a possibilidade de o resultado proclamado nesta 
terça-feira, 04/09, pela ISO - O Open XML, apresentado à ISO pela Associação Européia de 
Fabricantes de Computadores, e não pela Microsoft, que o desenvolveu - que rejeitou a 
padronização do Open XML venha a ser modificado. 
 
"Na prática, essa reunião envolve o comitê técnico para que possamos aprofundar as 
discussões. A ISO evita qualquer tipo de confronto político e ideológico", completa De Simone. 
A prática da votação mostrou essa tendência. Dois países- Cuba e Venezuela - que não 
mantêm relações com os Estados Unidos, por exemplo, votaram pelo Sim ao Open XML.  
 
Simone admite que a questão ganhou mobilização internacional. Tanto que a ISO deu à 
votação um cárater de 'Fast Track', que possibilitou um andamento mais rápido. "Essa votação 
seria do subcomitê 34JTC1, mas terminou acontecendo no próprio JTC1, que possui países 
membros, e contando também com os outros países que são da ISO. Isso foi em função da 
mobilização em torno do debate", completa o diretor de normatização da ABNT. 
 
Brasil: Voto válido 
 
Com relação à validade ou não do voto brasileiro  - a ABNT votou pelo Não, depois de uma 
assembléia que mobilizou um grande número de executivos de empresas - De Simone 
assegura que a posição brasileira foi considerada.  
 
Segundo o diretor da ABNT, o Brasil é membro "O" do JTC1 , que é o comitê de Tecnologia da 
Informação, ou seja, ele não tem obrigação de votar em todas as plenárias de assuntos - 34 
no total - do JTC1. Já os membros "P" têm a obrigação de participar de todas as votações. 
 
"No Brasil, temos participação em quatro comitês, entre eles, Segurança da Informação, mas 
precisamos de mais. Há um comitê, por exemplo, sobre TI, Educação e Treinamento onde não 
há qualquer participação nossa. Precisamos ter uma maior participação das empresas no 
processo da ISO. São regras internacionais de normatização de TI. O Brasil pode e deve ter 
representatividade", afirma Simone.  
 
Segundo ele, a ABNT vai aproveitar a 'polêmica' em torno do XML x ODF para divulgar mais a 
importância de o País ter maior representatividade na ISO. "Respeito e credibilidade não nos 
faltam. Ou não somos capazes de normatizar regras para Engenharia de Software", indaga o 
diretor da entidade. 
 
Com relação ao embate XML e ODF, Simone, que na próxima semana participará de uma 
assembléia da ISO na Europa, diz que haverá essa reunião do Comitê Técnico para a avaliação 
das respostas negativas apresentadas, mas reitera que o resultado não poderá ser modificado.  
 



Isso porque o projeto foi rejeitado no plenário pelos Países P - 41, onde teria que ter 2/3 dos 
votos positivos, mas nele a votação ficou assim: 9 abstenções, 17 votos SIM e 15 não. Com 
isso, o Open XML não alcançou os 66,7% necessários para a aprovação no Plenário do JTC1.  
 
Além disso, 46 países membros 'O" da ISO também participaram da votação, e menos de 10 
votaram a favor do Open XML. Na soma do 'P' + 'O', o padrão teria que conseguir 25% da 
votação e não conseguiu, porque a maioria votou contra e houve também as abstenções.  
 
Entre os países que optaram pela abstenção está a Austrália. A China reprovou. Mas, Cuba e 
Venezuela, por exemplo, que são membros 'O' como o Brasil, votaram pelo Sim ao Open XML, 
apesar de todos os problemas políticos em relação aos EUA, país sede da Microsoft, principal 
interessada na normatização do Open XML. 
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