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Rebecca Moore arregaça as mangas da camisa. Mostra com orgulho um bracelete de madeira e 
as pinturas nos braços que já começam a desbotar. "Foi uma experiência muito especial" 
resume. "Algo que muda a forma da gente encarar a vida." 
 
Com alguns colegas de trabalho e bolsas de equipamentos de alta tecnologia, Rebecca passou 
oito dias hospedada pelos índios da aldeia Suruí (que significa "gente de verdade"), em plena 
floresta amazônica. Para recebê-la, os índios passaram três semanas construindo uma nova 
oca. Na entrada, estenderam uma faixa: "Sejam bem-vindos, colegas do Google."   
 
O Google não decidiu investir no ramo da antropologia, nem pretende montar um centro de 
inteligência na selva. Rebecca Moore, antes de ser uma entusiasta de causas ambientais, é 
PhD em ciências da computação e diretora mundial de uma nova iniciativa da companhia de 
Larry Page e Sergey Brin: o Google Earth Outreach.   
 
Em linhas gerais, trata-se de um projeto vinculado ao Google Earth, o programa gratuito onde 
mais de um terço do planeta Terra é apresentado na tela do computador, com um grau de 
detalhes que permite ver carros e árvores pelas ruas. Lançado em junho de 2005, o programa 
já foi baixado por mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, mais da metade delas 
fora dos EUA.   
 
O Outreach, explica Rebecca, é o braço social desse projeto, em que organizações não 
governamentais (ONGs) passam a ter acesso a uma série de ferramentas que permitem 
incrementar os mapas eletrônicos com informações atualizadas, vídeos, tutoriais etc. A idéia é 
que, a partir da organização dessas informações, as entidades ganhem mecanismos para 
difundir e proteger projetos sócio-ambientais.   
 
Nos dias em que visitou a aldeia Suruí, Rebecca e uma equipe do Google percorreram, com 
equipamentos de GPS, parte dos 250 mil hectares da área indígena 7 de Setembro - entre os 
municípios de Cacoal (Rondônia) e Aripuanã (Mato Grosso). Com o apoio de técnicos da 
Amazon Conservation Team (ACT) - uma entidade americana sem fins lucrativos, com 
presença no Brasil -, a equipe registrou informações sobre áreas de desmatamento, animais 
que costumam ser vistos na região, tipos de vegetação etc. "Essas informações agora estão 
nas mãos dos índios", comenta Rebecca. "Elas transformam-se em uma ferramenta de 
proteção de sua cultura e do lugar onde vivem."   
 
Em Cacoal, a cerca de uma hora da aldeia Suruí, uma equipe técnica treinou 20 índios para 
usarem as ferramentas do Google Earth Outreach. Por enquanto, não há computadores 
instalados na aldeia, mas segundo Rebecca, já há planos em andamento para que isso ocorra.   
 
São iniciativas como essa que o braço filantrópico do Google pretende espalhar mundo afora. 
Parte dos programas são oferecidos gratuitamente pela internet. Alguns pacotes mais 
completos, como o Google Earth Pro, exigem que a entidade faça um cadastro no site e passe 
por um processo de seleção. Segundo Rebecca, mais de 400 ONGs internacionais já se 
inscreveram no projeto.   
 
A idéia de criar o Google Earth Outreach nasceu em setembro 2005, quando o furacão Katrina 
varreu a cidade americana de Nova Orleans. Rebecca, que tinha apenas três dias de trabalho 
no Google, fez parte do time do Google Earth que apoiou solicitações do governo americano 
para prover imagens em tempo real sobre a região. "Cerca de 4 mil pessoas, ilhadas nos tetos 
de suas casas ou montes de entulho, foram resgatadas com o uso das imagens do programa", 
conta ela.   
 
Foi a partir desse episódio que Rebecca passou a trabalhar na idéia de prover uma ferramenta 
voltada para aplicações sócio-ambientais. Nos 20% de tempo de trabalho que cada funcionário 
da companhia pode dedicar a qualquer tipo de assunto que tenha interesse, Rebecca 



debruçou-se sobre o que viria a tornar-se Google Earth Outreach, que agora também está 
disponível em português. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 jun. 2008, Tecnologia & 
Comunicações, p. B2. 


