COMO ABRIR ARQUIVOS OPEN DOCUMENT FORMAT (.ODF)

Tendo em vista a constante alteração nos padrões e normas
implementados por diferentes desenvolvedores de processadores de texto,
planilha eletrônica, entre outros aplicativos de escritório, e a recente
inclusão dos padrões abertos e/ou livres no mercado dos pacotes “Office”,
podemos dizer que o usuário comum, por vezes, encontra-se perdido em
um mar de siglas (.doc, .docx, .odp, .odf, .pdf, entre tantos outros).
No Estado do Paraná foi aprovada a primeira lei sobre o formato
aberto, a Lei N. 15742 de 18/12/2007, que garante que as entidades
estatais

e

autárquicas

do

Estado

do

Paraná

passarão

a

usar,

preferencialmente, o formato aberto como padrão em seus documentos.
Em meados de 2008, foi criado um aplicativo em software livre
para

auxiliar

na

formatação

de

textos

científicos

produzidos

por

pesquisadores da UFPR, e o formato .ODF - sujeito aos termos da licença
OASIS (Advancing Open Standards for the Information Society) e
aprovado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas nesse mesmo
ano - foi escolhido como formato de saída para o aplicativo EDITA da
UFPR. Adotar o padrão .ODF (Open Document Format) tornou a versão
final do documento incompatível com uma das suítes de aplicativos
“Office” mais utilizadas atualmente: MS OFFICE.
Com a intenção de permitir a utilização desses padrões para os
usuários do Sistema de Bibliotecas da UFPR, é que ensinamos como
converter os arquivos .ODF/.ODP (OpenOffice, BrOffice, StarOffice, etc...)
para uma versão compatível com MS Word (.doc,) e/ou para outros
formatos.
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Apresentaremos primeiramente a solução da Sun Microsystems,
depois as opções para conversão online de documentos (incluindo
GoogleDocs).

1 SUN ODF PLUGIN FOR MICROSOFT OFFIICE

Trata-se de um plug-in desenvolvido pela Sun Microsystems para
converter os documentos com formato .ODF/.ODP, para .DOC

(é

compatível com as seguintes versões do MicroSoft Office: 2000, XP, 2003
e 2007).
Cadastre-se no site da Sun MicroSystems para receber o plugin
mais atual disponível, salve o arquivo “odp-3.1-bin-windows-en-US.exe”
em seu computador e em seguida execute-o (dê dois cliques no arquivo
salvo). Siga as instruções na tela para concluir a instalação.
Pronto, seu pacote MS Office 2003 já pode abrir documentos em
.ODF.

2 CONVERSORES ONLINE
Converta seus arquivos do OpenOffice (.odt) para Word 2003/XP
(.doc) sem instalar nenhum programa. Essa é a promessa de ferramentas
online bastante úteis para quem não tem uma suíte OpenOffice instalada.
Basta selecionar o arquivo (.odt) em seu computador e fazer o
upload, selecionar a forma como receberá o arquivo e aguardar a
conversão online ou receber o email para efetuar o download do arquivo
convertido.
Eis alguns links para ferramentas desse tipo:
− http://www.zamzar.com
− http://www.youconvertit.com
− https://secure.convert-doc.com/converters/odt-todoc.html
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Sinta-se à vontade para pesquisar outras ferramentas de
conversão online de documentos.
E finalmente, os aplicativos da web 2.0, como o GoogleDocs que
é um excelente exemplo. Você precisa ter uma conta do Google para
acessar o GoogleDocs, caso ainda não tenha uma conta do Google (gmail,
orkut, pikasa, googledocs, blogger, entre outros) então crie uma, carregue
o documento (.odt, .ods, .odp) ou qualquer documento que o GoogleDocs
consiga carregar.
Clique no arquivo na lista que aparece, e comece a editar seu
documento.
Uma ferramenta completa para conversão de documentos online
pode ser acessada no link: http://www.convert-doc.com
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