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Programas de Produtividade BrOffice 

 

O que é? 
BrOffice era o nome adotado no 
Brasil da suíte para escritório 
gratuita e de código aberto 
OpenOffice. O BrOffice incluia seis 
aplicativos: um processador de 
textos (o Writer), uma planilha 
eletrônica de cálculos (o Calc), um 
editor de apresentações (o 
Impress), um editor de desenhos 
vetoriais (o Draw), um gerenciador 
de banco de dados (o Base) e um 
editor de fórmulas científicas e 
matemáticas (o Math). 
 

Histórico 
No Brasil, formou-se uma comunidade de voluntários no intuito de traduzir o OpenOffice.org. Raffaela Braconi, 
então líder internacional da equipe do projeto, repassou a Claudio Ferreira Filho, em fevereiro de 2002, a 
coordenação do projeto de tradução. O grupo foi responsável pela tradução do glossário padrão, que serviria para a 
compilação das primeiras versões do OpenOffice.org em português brasileiro, dando origem a versão brasileira do 
projeto, o OpenOffice.org.br. 
 
Em 25 de janeiro de 2006, devido a um processo movido pela BWS Informática, uma microempresa de comércio de 
equipamentos e prestação de serviços em informática sediada na cidade do Rio de Janeiro, alegando o registro da 
marca Open Office, feito anteriormente, e que, mesmo sendo apenas semelhante ao nome OpenOffice.org, poderia 
causar confusão aos usuários, o OpenOffice.org em português brasileiro passou a denominar-se BrOffice.org. 
 

Writer 
Writer é um processador de texto multiplataforma de código 
aberto, originalmente desenvolvido pela Sun Microsystems, 
formando parte da sua suíte comercial StarOffice e distribuído 
gratuitamente nas suítes OpenOffice.org, BrOffice.org e 
NeoOffice. É compatível com a maioria dos programas similares, 
como o Microsoft Word e o Corel WordPerfect, podendo 
exportar nativamente nos formatos HTML, XML e PDF. 
 
O Writer tem suporte à criação de etiquetas, imagens, objetos 
OLE, assinaturas digitais, hiperlinks, formulários, marcadores e 
folhas de estilo, assim como a macros, que podem ser escritas 
em JavaScript, Perl, Python ou Basic. Também tem suporte a 
senhas e gravações do mesmo documento. Está presente tanto 
no projeto OpenOffice como no BrOffice, agora mais 
recentemente, também presente no projeto LibreOffice. 



Tela do Writer 
Vejamos agora as principais partes da tela do Programa BrOffice Writer. 
 

 
 

Atividade 
 
1. Digite e formate os texto ao lado usando 
as seguintes definições. 
 
Formatação da Página: A5, Retrato. 
Margens: Superior 3cm, Direita 2,5cm, 
Inferior 3cm e Esquerta 2,5cm. 
 
Título: tamanho da fonte 18, estilo da fonte 
Negrito e Sublinhado, alinhamento 
centralizado. 
 
Corpo do Texto: tamanho da fonte 12, estilo 
da fonte normal, espaçamento entre linhas 
1,5, alinhamento Justificado.  
 
Figura: Pesquise na Internet Aquecimento 
Global e procure essa imagem. 
 
 


