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Para a maioria das pessoas, ouvir o americano Vinton Cerf falar de alguns de seus temas 
favoritos pode levar a crer que se está diante de um louco de pedra. Simpático e falante, ele 
discorre sobre a internet interplanetária com o mesmo entusiasmo com que prevê o futuro dos 
implantes cocleares - a implantação de pequenos dispositivos eletrônicos que estimulam o 
nervo auditivo e ajudam as pessoas a ouvir melhor.  
 
Parece disparatado, mas o histórico de Cerf dá a ele autoridade para falar sobre quase 
qualquer coisa quando o tema é a web. Na posição de evangelista-chefe do Google - seja lá o 
que isso significa -, Cerf foi um dos pioneiros da Arpanet, a rede de pesquisa do fim dos anos 
60 que daria origem à internet. Sua participação na criação do protocolo TCP/IP, o padrão sem 
o qual a rede mundial de computadores não funcionaria, garantiu a ele um lugar de honra na 
história da tecnologia: o de ser um dos "pais" da internet.  
 
Aos 62 anos de idade, Cerf está no Brasil pela segunda vez. A primeira foi em 1975. A visita 
dura até amanhã e faz parte de suas atribuições, comenta o cientista. O Google, ao qual ele se 
uniu no segundo semestre do ano passado, tem dez centros de desenvolvimento no mundo e 
cabe a ele visitá-los periodicamente. Um desses centros - resultado da aquisição da empresa 
brasileira Akwan - está em Belo Horizonte, para onde Cerf se dirige hoje.  
 
No papel de oráculo do Google - o mais popular serviço de busca na web do mundo -, Cerf tem 
muito no que pensar para ajudar a empresa em sua disputa com o Yahoo e a Microsoft. Ele 
cita países como o Brasil e o México, onde a taxa de uso de telefones móveis abrange 43% da 
população, para justificar a preocupação do Google em criar serviços que possam ser 
acessados pelos celulares, além dos computadores.  
 
Os dispositivos móveis também estão no centro de outro tipo de tecnologia que ele considera 
vital e no qual o Google tem investido bastante: os softwares que indexam informações 
geográficas e ajudam o usuário a encontrar o que procura perto da localidade onde está. "Uma 
das aplicações que mais entusiasmam é o Google Earth, que dá uma visão de satélite de todo 
o planeta", diz Cerf.  
 
As aspirações chegam a ultrapassar a Terra. Desde 1998, Cerf trabalha com o laboratório de 
jato propulsão da Nasa, a agência espacial americana, para ajudar a criar um sistema 
interplanetário. A idéia é estabelecer protocolos de comunicação comuns a todas as missões 
espaciais, o que facilitaria a transmissão de dados, da mesma forma que o protocolo TCP/IP 
permitiu que uma única rede - a internet - se estabelecesse no mundo. "Até 2010 devemos ter 
uma rede Terra-Marte", diz ele.  
 
Já os implantes cocleares, dos quais pouca gente ouviu até agora, viraram um assunto 
doméstico para Cerf. Ele conta que sua mulher tem dois deles e prevê a expansão do uso 
desses mecanismos a interações cada vez mais complexas no longo prazo.  
 
Engana-se, porém, quem pensa que Cerf vive de futurologia. Ele conhece de perto as questões 
que hoje agitam o mundo da alta tecnologia. É o caso, nos Estados Unidos, da discussão que 
coloca em campos opostos as empresas donas das redes de cabo e os provedores de serviços, 
como o Google. As companhias de infra-estrutura, incluindo as telefônicas, querem cobrar 
taxas sobre o que os sites ganham com seus serviços, sob a alegação de que sem as redes 
eles não existiriam. Na defesa do Google, Cerf diz que as empresas de redes já são 
remuneradas pelo serviço que prestam e que esse novo cenário afastaria os usuários, inibindo 
o surgimento de serviços inovadores.  
 
Cerf também acompanha os dilemas da chamada governança da internet. Ele é presidente do 
conselho da Icann, a entidade ligada ao Departamento de Comércio dos EUA que regula a 
concessão dos nomes de domínio (identificados pelas extensões ".com", ".br" etc.). Países 
emergentes, incluindo o Brasil, defendem mudanças na maneira como esse sistema é 
gerenciado, com a substituição da Icann por outro tipo de entidade.  



 
Cerf diz que há várias questões que precisam ser discutidas na área da governança, incluindo 
as regras de validação de contratos digitais. Talvez, ele sugere, mostre-se necessário criar 
uma organização para resolver disputas relativas à propriedade intelectual e aos modelos de 
negócio relacionados à web.  
 
Em outros vespeiros, Cerf defende o direito do Google de proteger os dados confidenciais de 
seus usuários - um tema que obrigou a empresa a mandar um executivo ao Brasil 
recentemente, por causa do site de relacionamento Orkut - e reforça as considerações que fez 
na recente reunião da OEA, na República Dominicana, sobre inclusão digital e crescimento 
econômico.  
 
"Não basta colocar um computador em cada escola", afirma. Os governos também precisam 
investir em educação e infra-estrutura de comunicações, além garantir acesso ao capital de 
risco para empresas iniciantes.  
 
De sua parte, o Google está de olho em novos negócios. A divisão Google.org, cujo foco é 
identificar pequenas empresas e investir nessas companhias, está sob nova direção e deve 
fazer investimentos mais fortes a partir do ano que vem. De louco, Cerf mostra não ter é nada. 
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