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Prezados leitores da Linux Magazine,

É comum ver as pessoas afastando-se da política sob a alegação de que
“dá trabalho e nada é decidido”. Entretanto, aquele que se afasta das
decisões políticas — e não falo apenas de políticas governamentais
— será tão afetado por estas quanto os que se engajam.
A votação de um padrão internacional, qualquer que seja, é uma
questão política. Quando se trata de um padrão eletrônico, esperase que a discussão tenha como base aspectos técnicos, tanto teóricos
quanto práticos.
A Organização Internacional de Padronização, ISO, já aprovou
há mais de um ano o Open Document Format (ODF) como padrão.
Isso signiﬁca que as empresas que fabricam softwares que lidam com
esse formato já dispõem de um conjunto de especiﬁcações, as quais
garantem, se forem seguidas, que arquivos ODF gravados por outro
aplicativo serão lidos sem percalços por seu software, o mesmo ocorrendo com a operação inversa.
Engana-se quem imagina que isso não tenha importância. Empresas em todo o planeta — incluindo no Brasil, obviamente — desperdiçam um tempo considerável (e tempo é dinheiro, já diz a velha
máxima) transmitindo dados entre formatos de arquivos diferentes. A
existência de um formato aberto e padronizado é essencial para evitar
essa inconveniência tão danosa. Para comprovar isso, há aplicativos
compatíveis com o ODF disponíveis para todos os principais sistemas
operacionais de uso geral. Até mesmo editores de documentos puramente online são capazes de ler e gravar nesse formato.
Na contra-mão do incontestável sucesso do ODF, o líder do mercado de aplicativos de escritório — a Microsoft —, que poderia desfrutar de importantes ganhos pelo aumento da portabilidade de seus
documentos, surpreendentemente não deseja utilizá-lo como padrão.
E vai além: já obteve do órgão europeu de padronização o status de
padrão para seu formato próprio, o OpenXML. Agora, o OpenXML
está em votação na ISO, e há chances de ter sucesso, embora ninguém saiba precisar quão provável é isso.
Segundo relatos de brasileiros envolvidos diretamente com a avaliação do OpenXML na ISO, em suas volumosas seis mil páginas, a
especiﬁcação desse formato deixa suﬁcientemente claro que seu objetivo é mantê-lo sob o controle da Microsoft, o que certamente não
favorecerá o mercado como um todo.
O Brasil participa da votação do OpenXML na ISO, e qualquer
empresa pode se inscrever gratuitamente para participar, junto à
ABNT, dos debates referentes ao voto do país.
É importantíssimo que pessoas e empresas participem dessa decisão.
Novamente, abster-se de participar dessa discussão é submeter-se aos
resultados do voto brasileiro e da decisão internacional conjunta, seja
ela positiva ou negativa para seus próprios negócios. ■
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