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COMO ABRIR ARQUIVOS DO OPENOFFICE (.ODP/ODF) NO
MSWORD 2003 (.DOC)

Com as recentes alterações nos padrões de arquivos do
MicroSoft Office na versão 2007 (padrão OOXML) tornou-se um problema
utilizar arquivos dessa nova versão para aqueles que não a adquiriram,
bem como para usuários de outros sistemas operacionais ou outros
pacotes office.
É com o intuito de facilitar a vida dos usuários do Sistema de
Bibliotecas da UFPR que apresentamos algumas opções para converter os
arquivos do Word 2007 (.docx) para sua versão anterior Word 2003 (.doc)
e/ou para outros formatos.
Apresentaremos primeiramente a solução da própria MicroSoft
(MS Office Compability Pack), a seguir as opções para conversão online de
documentos (incluindo GoogleDocs),

e finalmente um widget para Mac

OS X.

1 MS OFFICCE COMPATIBILITY PACK

Trata-se de um plug-in desenvolvido pela MicroSoft para
converter os documentos com formato da nova versão do MS Office, a
2007, para a versão antiga, 2003.
Antes mesmo de baixar esse plug-in, como recomenda a própria
MicroSoft no site de download, verifique se seu sistema operacional
(Windows) está atualizado com todas as atualizações de alta prioridade
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recomendadas (para mais informações acesse o site de download do MS
Office Compability Pack).
Salve o arquivo “FileFormatConverters.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
criados com o novo padrão da MicroSoft.

2 CONVERSORES ONLINE

Converta seus arquivos do Word 2007 (.docx) para Word
2003/XP (.doc) sem instalar nenhum programa novo. Essa é a promessa
de ferramentas online bastante úteis para quem ainda não tem o
MicroSoft Word 2007 instalado.
Basta selecionar o arquivo (.docx) em seu computador e fazer o
upload, escolher como formato de saída “.doc”, informar seu endereço de
email e aguardar até receber o documento por email, ou aguardar a
conversão online e o link para download.
Eis alguns links para ferramentas desse tipo:
− http://www.zamzar.com
− http://docx-converter.com
− http://doc.investintech.com
Sinta-se à vontade para pesquisar outras ferramentas de
conversão online de documentos.
Em tempo, as vezes podemos querer apenas visualizar esses
documentos, seja “.docx”, “.doc” ou outro formato (odp, pdf, etc...)
existem ferramentas online que permitem a leitura do documento, e uma
vez que o documento tenha sido aberto no navegador, fica bem fácil
copiar o conteúdo textual para qualquer processador de texto.
É claro que isso não se aplica no caso dos aplicativos Office mais
complexos (não dá para copiar o valor exibido em uma tabela – de Excel -
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visualizada online e querer que a área de transferência cole a fórmula na
célula da planinha.
Finalmente, a solução para isso está nos aplicativos da web 2.0,
o GoogleDocs 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 (.docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, 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

3 WIDGETS

Para usuários do MacOS X, exite um widget que transforma os
documentos OOXML (padrão do MS Office 2007 - .docx, .xlsx, .pptx, etc)
em páginas da internet, dessa maneira os aficionados por computadores
Apple que não puderam ou não querem fazer a atualização da suíte office
da MicroSoft, podem ter acesso ao conteúdo dos arquivos OOXML sem ter
que recorrer à aplicativos online.
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