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Ele foi um dos inventores do TCP/IP, que permite a máquinas diferentes se comunicarem

SemVintonCerf,aredenãoseriamundial
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Vinton Cerf, um dos criadores da redemundial, acha possível alguma compra no País
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Na internet, o spam (mensa-
gem não solicitada) é o grande
problema; o telefone celular e a
computação móvel são o futu-
ro, diz o engenheiro Vinton
Cerf,umdoscriadoresdainter-
net, vice-presidente e “evange-
lista”doGoogle –executivoque
viajapelomundodivulgandoos
produtos e serviços da empre-
sa.Cerf, que veio aoBrasil para
visitar o Centro de Desenvolvi-
mento doGoogle emBeloHori-
zonte,nãoquisfalarsobreeven-
tuais investimentos no País,
mas confirmou que a empresa
pode comprar companhias
“quetenhamserviçosetecnolo-
gias relevantes”.
“NoBrasilenoMéxico,sópa-

racitardois lugaresondeestive
nos últimos dias, a penetração
dos telefones móveis é em mé-
dia de 43% da população. No
mundo, há quase 2 bilhões de
celulares. Muitas pessoas po-
dem ter seu primeiro contato
com a internet por meio de um
telefone”, disse Cerf.
Segundo o engenheiro, o

Googlevaiaperfeiçoarseusser-
viçosparausonatelinhadotele-

fone–dois exemplos sãoas ver-
sões móveis do serviço de cor-
reio eletrônico Gmail e do site
demapas GoogleMaps.
Alémdisso,disseCerf,“cada

vezmaisoscelulares sabemon-
de estão, porque têm sistema
de posicionamento global
(GPS)”.Comisso,o telefonepo-
de mostrar onde estão bancos,
postos de gasolina e estabeleci-
mentos comerciais mais próxi-
mos do usuário. “Uma das nos-
sasmaiores novidades é o Goo-
gle Earth, que mostra imagens
de satélite domundo todo.”
A capacidade de localizar o

usuário, disse Cerf, também
traz benefícios sociais: “Imagi-
ne abrir o seu laptop e ver ami-
gos que estejam fisicamente
pertodevocê .Vocêpoderiaen-
viar uma mensagem instantâ-

nea dizendo: que tal nos en-
contrarmos no bar?”
De outro lado, a localiza-

çãodousuárioeaconcentra-
ção de informações nas
mãos do Google traz, tam-
bém,riscosdeinvasãodapri-
vacidade das pessoas. Cerf
admitiu isso, mas lembrou
que, em janeiro, o Google re-
sistiu a um pedido do gover-
no americano – que queria
obter os registros de todas
as buscas feitas na internet
ao longo de uma semana:
“Nós achamos que o pedido
nãotinhabasenenhuma,ere-
cusamos”. Os concorrentes
MSN,Yahoo!eAOLentrega-
ram informações de seus
usuários ao governoBush.
Aavalanchedee-mails in-

desejados foi um problema
abordadoporCerf. “Eudevo
dizerqueandocadavezmais
encorajado pela qualidade
dos filtros antispam. O meu
endereço eletrônico recebe
muito spam, mas quase
100% do lixo é filtrado pelo
Google. Só que eu não sei se
alguma mensagem impor-
tante foi excluída junto com
o lixo”, ponderou.
Uma solução, comentou,

seria cobrar pelo envio dos
e-mails, o que desestimula-
riaoenvioemmassademen-
sagens não solicitadas.
“Em1983, naMCI, nós co-

brávamos US$ 1 por mensa-
gem enviada. Mas, hoje em
dia, acho que os filtros são a
única solução, pois ninguém
estáacostumadoapagarpor
e-mail.”
O avanço da tecnologia,

disse Cerf, está mudando a
maneira como as pessoas
produzem e consomem cul-
tura.Eledestacouoexemplo
da Apple, que tem uma loja
virtual, a iTunes Music Sto-
re, que vendeu mais de 1 bi-
lhão de músicas via down-
load.“OCDéumagrupamen-
to injusto do conteúdo em
que você está interessado.”
O sucesso da Apple é possí-
vel, segundo Cerf, porque o
armazenamentodedadoses-
támuito barato.●
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AGloboComunicaçãoePartici-
paçõesS.A.,empresaqueresul-
touda fusãodaTVGlobocoma
Globopar, registrou lucro líqui-
do de R$ 167,1 milhões no pri-
meiro trimestre, com queda de
63,5% em relação aos R$ 457,5
milhões registrados em igual
períododoanopassado, segun-
do balanço da maior empresa
decomunicaçãodoPaís.Asven-
daslíquidasnotrimestresoma-
ram R$ 1,295 bilhão, aumento
de16,26%emrelaçãoaoprimei-
ro trimestre de 2005. A gera-
ção de caixa medida pelo Ebi-
tda (lucro antes dos impostos,
juros, depreciação e amortiza-
ção) registrouaumentode 18%,
atingindo R$ 338,9 milhões. A
margem Ebitda ficou em
26,2%, uma ligeira melhora em
relação à margem de igual pe-
ríododoanopassado(25,8%em
relação às receitas líquidas).
Nanotaquecomentaobalan-
ço, a empresa destaca o lança-
mento de Notas Perpétuas no
valor de US$ 325 milhões, con-
cluídoemabril.Essespapéisfo-
ram colocados no exterior jun-
to a investidores não-residen-
tes nos Estados Unidos, o que
desobrigou a companhia a fa-
zer o seu registro na Securities
and Exchange Comission
(SEC), a comissão de valores

mobiliários daquele país.
Além disso, a empresa reali-
zou, voluntariamente, um pré-
pagamento de dívida no mon-
tante de US$ 70 milhões em
março e programou a quitação
de outros US$ 150 milhões no
próximo dia 20 de junho. Os re-
cursosparaessasoperaçõesfo-
ram gerados internamente e
tambémpormeio de vendas de
açõesdaNetServiços,controla-
da pela Globo em parceria com
aEmbratel/Telmex.

AUDIÊNCIA
Aempresamanteveumafolga-
da audiência no País, com cer-
ca de 23% de participação en-
treos telespectadoresbrasilei-
ros, igual ao número registra-
do no primeiro trimestre de
2005, no período de 7 da ma-
nhã até meia noite. Ou seja, de
cada 100 televisores existen-
tesnoPaís, 23estavamsintoni-
zados na Globo. Já o share da
rededetelevisão,ouseja,consi-
derando-se a participação em
relação apenas às televisões li-
gadas em algum canal, caiu de
55% no primeiro trimestre de
2005 para 53% este ano.
Para a empresa essa redu-
çãoresultabasicamentedoau-
mento do número de apare-
lhosdetelevisãonoperíodo.Se-
gundo a Globo, o mercado de
publicidade no Brasil regis-
trou crescimento de 17,9% no
primeiro bimestre, somando
R$2,2bilhõesaté fevereiro.Es-
sesrecursos,emsuamaiorpar-
te, foram alocados principal-
mente em televisão (aberta e
paga).Em2005,os investimen-
tos em publicidade em televi-
sãosomaramR$9,9bilhões,se-
gundo a Globo. ●

EVANGELISTA-Umdoscriadoresda internet,VintonCerfhojedivulgaprodutoseserviçosdoGoogle

Empresa paga em
20 de junhomais
US$ 150milhões
de sua dívida

Sucesso do iTunes,
da Apple, mostra
como a tecnologia
cria novos negócios
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Emjulhode 1977, omatemático
VintonCerf,ao ladodeseucole-
gaBobKahn, fez a primeira de-
monstração do que hoje conhe-
cemos por internet. Ele trans-
mitiu pacotes de dados (forma-
to emque a informação trafega
pela rede) por um caminho de
ida e volta de 151 mil quilôme-
tros, partindodosEstadosUni-
dos e passando pela Inglaterra
e pela Noruega. Sem a sua con-
tribuição,aredenãoseriamun-
dial.
Cerf e Kahn criaram oTCP/

IP, protocolo que permite fazer
comque computadores e redes
comtecnologiasdiferentespos-
sam se comunicar entre si. Por
causa disso, o atual vice-presi-
dentedoGoogleéconhecidoco-
moumdospaisda internet.Ou-
tro desses pioneiros foi o físico
inglês Tim Berners-Lee, que
criou na década passada a
WorldWideWeb,sistemadehi-
pertexto que permite a qual-
quer pessoa usar a rede mun-
dial. Antes de Berners-Lee, os
comandos eram digitados e o
uso limitado a pessoas com co-

nhecimentos técnicos.
VintonCerf,de62anos, jáes-

teve anteriormente no Brasil,
mas esta é sua primeira visita
desdequeassumiuavice-presi-
dência do Google. Sua agenda
previahojeumavisitaaBeloHo-
rizonte,ondeseencontraoCen-
tro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento da empresa na América
Latina, criado a partir da com-
pradabrasileiraAkwan, emju-
lhodoanopassado.Estámarca-
da para hoje uma palestra na
UniversidadeFederaldeMinas
Gerais (UFMG). Entre os te-
masquedeve tratarestáanova
internet,queincluiredesdesen-
sores, sistemas de controle e
equipamentos preparados pa-
ra se conectar.
Depois de permitir que a re-

de se tornasse mundial, Cert
quertransformá-laeminterpla-
netária.Eleécientistavisitante
no Laboratório de Propulsão a
JatodaNasa, ondeparticipade
umprojetoparaestabelecerco-
municaçãoviainternetnoespa-
ço. O primeiro desafio seria co-
nectarTerra, Lua eMarte.

AntesdoGoogle,Cerf traba-
lhou na operadora americana
MCI, onde ocupava o posto de
vice-presidentesêniordeEstra-
tégia Tecnológica. Ele é forma-
do em Matemática por Stan-
ford e é doutor em Ciência da
Computação pela Universida-
de da Califórnia em Los Ange-
les.OtrabalhocomKahnparaa
criação doTCP/IP começou na
Universidade de Stanford e foi
concluído naAgência de Proje-
tos de Pesquisa Avançada, do
Departamento de Defesa dos

EstadosUnidos.
Cerf é presidente honorário

do Conselho do IPv6 Forum,
que visa a divulgar e acelerar a
adoçãodanovaversãodoproto-
colo de internet. Atualmente, a
maior parte da rede usa o IPv4,
quetemumnúmeromaislimita-
do de endereços disponíveis de
rede. Como crescimento da re-
demundial, principalmente em
paísescomoChinaeÍndia,pode-
rão faltar endereços, caso a in-
fra-estrutura da rede não mi-
gre para o IPv6.

Além do seu trabalho na
internet, Cerf é um aficiona-
do por ficção científica. Ele
trabalhou como consultor
técnico do seriado “Terra:
ConflitoFinal”,deGeneRod-
denberry,criadorde“Jorna-
da nas Estrelas”, e teve uma
participaçãoespecialnopro-
grama emmaio de 1998. Ele
tambémapareceunoprogra-
ma “NextWave”, com Leo-
nardNimoy, o ator que fazia
o personagem Sr. Spo-
ck. ● RENATOCRUZ
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