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Licenciamento
Este trabalho está licenciado com uma Licença
Creative Commons - Atribuição-CompartilhaIgual 4.0
Internacional.
●

●

●

Compartilhar - copiar e redistribuir o material em
qualquer meio ou formato;
Adaptar - remix, transformar e construir sobre o material
para qualquer finalidade, inclusive comercial;
O concedente não pode revogar essas liberdades,
desde que você siga os termos da licença;

LibreOffice
●

●

●

O LibreOffice é uma suíte de Escritório Livre.
O LibreOffice usa o padrão ODF (Open Document Format), a ANBT apoia,
recomenda e adota a NBR ISO/IEC 26300:2008 dede 12 de maio de 2008,
o qual constitui um padrão aberto para o armazenamento de documentos. O
ODF é um formato aberto, público e foi aprovado como norma ISO/IEC em
06 de maio de 2006 (ISO/IEC 26300:2006). O ODF é o primeiro formato de
documentos editáveis de escritório a ser aprovado por uma instituição de
normalização independente a OASIS.
Segundo o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, a partir do
momento em que uma norma ABNT existe, ela deve passar a ser
incorporada nos produtos disponíveis no mercado.

Extensões Open Document
Format (ODF)
Texto (Write)

Planilha (Calc)

.odt (Open Document Text) Texto

.ods (Open Documento spreadsheets) Planilha

Apresentação (Impress)

.odp (Open Document presentations) Apresentação

Banco de Dados (Base)

.odb (Open Document Base) Banco de Dados

Desenho (Draw)

.odg (Open Document Graphic) Gráfico

Formula (Math)

.odf (Open Document Math) Fórmula

Vantagens do LibreOffice
●

Não há custos de aquisição nem taxas anuais de licenciamento, para
qualquer número de empregados;

●

Pode ser instalado nos sistemas operacionais Windows, Linux e Mac OS;

●

Não tem código malicioso/espião no aplicativo;

●

Exporta e Edita PDF (Portable Document Format);

●

Abre arquivos .cdr (Corel Draw);

●

A comunidade é aberta para você se unir com seus colaboradores
através de melhorias e correções;

●

Corretor Ortográfico (na nova ortografia brasileira);

●

LibreOffice Portable com 254Mb

Novidades
●

●

●

●

Uma nova paleta de cores padrão foi incluída, com
base no modelo de cores RYB (Red, Yellow, Blue =
Vermelho, Amarelo, Azul).
A compatibilidade do formato de arquivo foi melhorada,
com melhor suporte para imagens vetoriais EMF. Isso
ajuda quando você está importando diagramas
detalhados de outros softwares de escritório.
Os arquivos PDF importados são renderizados com
uma qualidade muito melhor, também quando
inseridos em um documento, enquanto os arquivos
PDF exportados - do Writer e Impress - suportam
vídeos incorporados (e vídeos vinculados se aberto
com o Acrobat Reader).
O LibreOffice 5.4 suporta chaves OpenPGP para
assinar documentos ODF no Linux. Se você já usa o
GPG / PGP para assinar emails, ele garante a
autenticidade
de
seus
documentos
ODF
independentemente do modo de transporte ou
armazenamento.

Novidades no Writer
●

●

●

●

No Writer, agora você pode importar o
AutoTexto dos modelos do Microsoft Word
DOTM.
Quando você está exportando ou colando
listas numeradas e com marcadores como
texto simples, sua estrutura completa é
preservada.
No menu Formatar, agora você pode criar
marcas de água personalizadas para seus
documentos.
Novos itens de menu de contexto foram
adicionados para trabalhar com seções,
notas de rodapé, notas de fim e estilos.

Novidades no Calc
●

●

●

●

●

Calc agora inclui suporte para gráficos dinâmicos,
que usam dados de tabelas dinâmicas. Quando a
tabela é atualizada, o gráfico também é
atualizado automaticamente.
Os comentários agora são mais fáceis de
gerenciar, com comandos de menu para mostrar,
ocultar e excluir todos os comentários.
Ao aplicar formatação condicional às células,
agora você pode alterar facilmente a prioridade
das regras com os botões para cima e para baixo.
Foram adicionadas opções adicionais de proteção
de folha, para permitir opcionalmente inserção ou
exclusão de linhas e colunas.
Por último, quando você está exportando no
formato CSV, suas configurações são lembradas
para a próxima operação de exportação.

Novidades no Impress
●

No Impress, quando você
está duplicando um objeto,
agora você pode especificar
ângulos fracionários. Além
disso, suas configurações
são salvas para a próxima
operação de duplicação.

LibreOffice 6.0
●

●

●

●

A TDF está trabalhando em um
atualizador automático para do
LibreOffice 6.0;
Cursor direto: adicione a opção para
inserir apenas espaços;
Localizar barra de ferramentas:
Adicionar lista suspensa para alterar
o tipo de pesquisa;
"Gramática
por"
verificação
ortográfica: Os dicionários de
usuários permitem a afixação ou
composição automática, resultando
em edição muito mais efetiva em
vários idiomas.

LibreOffice 6.0
●

●

Nova interface do Notebookbar - Groupedbar Full for
Writer e Calc

Mais informações sobre o LibreOffice 6.0 pela wiki:
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.0

Projetos da Comunidade
Brasileira
Os projetos da Comunidade
Brasileira são:
●

Revista LibreOffice Magazine;

●

Vero (Verificador Ortográfico);

●

Dicionários Temáticos
(Dicionários Regionais);

●

Dicionario de Sinônimos;

●

Etiquetas

Quem Usam LibreOffice?
●

●

●

●

Governo Federal (Dataprev, , Receita Federal,
Ministério do Planejamento, Ministério da Justiça,
Ministério do Comercio Exterior, IBAMA, Outros);
Governos Estaduais (Rio de Janeiro, Parana, Rio
Grande do Sul, Governo do DF, nas Ras;
Empresas Públicas (CAIXA, Banco do Brasil, Correio,
Petrobras, SERPRO, CONAB);
Empresas Privadas (Hospitais, F13,).

Suporte

●

●

Contratar um Profissional/Empresa para prestar
suporte;
Contratar Membros da Comunidade LibreOffice
Brasil

Treinamento
●

●

●

O treinamento é de suma importância para os
colaboradores da empresa.
O treinamento não é para ensinar a digitar mas
sim para ensinar como usar o LibreOffice e
suas ferramentas.
Custo de treinamento depende do estado.

Site: http://pt-br.libreoffice.org/
Site: http://www.matsuura.com.br/
E-mail: hendersonmatsuura@libreoffice.org

