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Lideradas por Mark Zuckerberg, do Facebook, as maiores empresas de tecnologia trabalham 

para conectar o planeta. - Jim Wilson/The New York Times 

 

Aproximadamente uma a cada sete pessoas no mundo usa o Facebook. Agora, Mark 

Zuckerberg, um de seus cofundadores e CEO, quer jogar para o resto – contando aí os cerca 

de quatro bilhões sem acesso à internet.  

  

Em agosto, o Facebook anunciou uma iniciativa buscando cortar drasticamente o custo do 

fornecimento de serviços básicos de internet em telefones celulares, principalmente nos países 

em desenvolvimento, onde a empresa e outras do setor de tecnologia necessitam encontrar 

novos usuários. Quase uma dúzia dos gigantes da tecnologia do mundo, como Samsung, 

Nokia, Qualcomm e Ericsson, concordaram em trabalhar com a empresa na iniciativa, por eles 

chamada Internet.org.  

  

As empresas pretendem conquistar o objetivo em parte simplificando os aplicativos dos 

telefones para que funcionem de forma mais eficaz e aprimorando os componentes dos 

telefones e redes para que transmitam mais dados usando menos carga da bateria.  

  

Para Zuckerberg, a formação do grupo é outra maneira pela qual ele tenta se posicionar como 

líder do segmento econômico. Ele vem se manifestando com mais veemência do que outros 

executivos de tecnologia sobre assuntos como a reforma da lei da imigração nos Estados 

Unidos, que o setor vê como fundamental para as necessidades de contratação. Com a 

Internet.org, ele está assentando as bases de uma filosofia que tenta juntar metas 

humanitárias a fins lucrativos.  

  

"A internet é uma coisa muito importante para impulsionar a humanidade à frente, mas ela 

não vai se construir sozinha", ele declarou em recente entrevista. "No fim das contas, é preciso 

fazer sentido comercial em algum momento para as pessoas apoiarem."  

  

Os balões do Google 

 

Contudo, a iniciativa também é um reflexo de como as empresas de tecnologia estão tentando 

atender às demandas por crescimento de Wall Street que atraiam clientes além dos mercados 

saturados nos EUA e Europa, mesmo que elas tenham de construir os serviços e parte da 

infraestrutura nas partes pobres e menos sofisticadas em termos digitais do mundo.  

  

O Google, por exemplo, deu início a um programa com as empresas de telefonia no ano 

passado que oferece aos usuários sem fio em alguns países em desenvolvimento acesso 

gratuito ao Gmail, busca e à primeira página clicada por meio dos resultados da pesquisa. A 

companhia também sonha alto com o Projeto Loon, tentativa de transmitir acesso à internet 

por meio de balões plásticos flutuando a aproximadamente 18 quilômetros na atmosfera.  
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Os executivos do Facebook Jay Parikh, Javier Olivan e Aaron Bernstein, entusiastas do projeto 

como o chefe. - Jim Wilson/The New York Times 

 

Já o Twitter, que se prepara para lançar ações, fechou acordos com cerca de 250 empresas de 

telefonia celular em mais de cem países para oferecer algum acesso livre aos seus serviços e 

trabalhou para garantir que seja fácil de usar mesmo com os celulares mais baratos.  

  

As empresas têm pouca escolha além de procurar o crescimento no exterior. Mais da metade 

dos norte-americanos já usam o Facebook pelo menos uma vez por mês, por exemplo, e a 

utilização no resto do mundo desenvolvido é igualmente pesada. Existe praticamente um 

celular ativo para cada pessoa do planeta, fazendo da expansão um desafio para os fabricantes 

e concessionárias de telefonia.  

  

Os países pobres da Ásia, África e América Latina apresentam a maior oportunidade para a 

busca de novos consumidores – se as empresas conseguirem descobrir como colocar as 

pessoas de lá online a baixo custo.  

  

As metas imediatas da nova coalizão são cortar os custos do fornecimento de serviços móveis 

da internet para 1% do nível atual dentro de cinco a dez anos pelo aprimoramento da 

eficiência das redes de internet e programas de celulares. O grupo também espera desenvolver 

modelos de negócios que permitiriam às empresas de telefonia fornecer serviços simples, tais 

como e-mail, busca e redes sociais por pouco ou sem custos.  

  

Embora isso pareça muito menos empolgante do que, por exemplo, a ideia do Google de 

fornecer internet por balão, Zuckerberg garante que pequenas iniciativas podem resultar em 

grandes mudanças. "Nenhuma empresa pode fazer isso sozinha", disse ele.  

  

O Facebook já está trabalhando técnicas para reduzir a quantidade média de dados 

empregados por seu aplicativo Android móvel dos atuais 12 megabytes ao dia para um 

megabyte sem que o usuário perceba.  

  

A Qualcomm, cuja tecnologia de chip predomina nos celulares avançados, criou novos modelos 

para prolongar a duração da bateria, reduzir a quantidade de dados necessários para 

transmitir um vídeo e ampliar o alcance das redes móveis por meio de aparelhos minúsculos 

similares a roteadores Wi-Fi.  

  

Dados de graça 

 

Os parceiros da coalizão também começaram a experimentar novas maneiras de reduzir as 

cargas de dados pagas pelos usuários de celular ao mesmo tempo em que permitem que 

fabricantes e operadoras telefônicas ganhem dinheiro.  

  

Por exemplo, a Nokia, a fabricante finlandesa de celular comprada ontem pela Microsoft, 

realizou um experimento recente com o Facebook e a Telcel, operadora telefônica mexicana, 

no qual agrupava acesso grátis à rede social a alguns de seus telefones Asha. As vendas 

cresceram de forma significativa, e a empresa decidiu realizar promoções similares para 

clientes da Bharti Airtel, concessionária que atua na Índia e na África.  
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No entanto, a equipe da Internet.org não planeja atacar algumas das espinhosas questões de 

infraestrutura que são barreiras enormes no mundo em desenvolvimento, em especial a 

transmissão a longa distância de dados para lugares vastos.  

  

Michuki Mwangi, gerente de desenvolvimento regional para a África da Internet Society, grupo 

sem fins lucrativos que há muito tempo trabalha para ampliar o acesso global à internet, disse 

que precisava urgentemente de pontos de interconexão local, forçando a maioria de pedidos 

de conteúdo, como vídeos no YouTube, a ser roteada pela Europa a alto custo.  

  

Criar mais pontos de conexão exigiria navegar pelo emaranhado de interesses governamentais 

e operadores poderosos. Porém, no mínimo, o grupo gostaria que Facebook e Google 

pusessem cópias do conteúdo em um número maior de servidores africanos para entregá-lo 

mais rapidamente e de forma mais barata, algo que as duas empresas estariam avaliando.  

  

Governos na mira 

 

A exemplo da coalizão Open Compute, criada pelo Facebook em 2011 para melhorar a eficácia 

dos centros de dados, a empresa buscará novos parceiros para a Internet.org, incluindo 

governos nacionais, operadoras de telefonia sem fio e a Microsoft, antiga aliada do Facebook 

que tem projetos próprios para ampliar o acesso.  

  

Entretanto, o Google – cujos produtos de busca e vídeos do YouTube são tão fundamentais 

como a rede social do Facebook para muitos usuários da internet – deve ficar de fora do 

grupo. Para começar, a empresa adota uma iniciativa agressiva de acesso à rede mundial. 

Além disso, a companhia vive ajustando o programa Android, que roda a maioria dos novos 

smartphones vendidos, para aprimorar a eficácia e duração da bateria.  

  

"Sempre estamos fazendo investimentos em tecnologia e programas para ajudar as pessoas a 

ficarem online", disse Courtney Hohne, porta-voz do Google. "Temos equipes ao redor do 

mundo trabalhando em produtos criados sob medida para as necessidades locais."  

 

  

Bill Gates, presidente da Microsoft e copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates, sugeriu 

recentemente que o Projeto Loon e outros similares não eram o melhor uso de recursos para 

ajudar as pessoas nos países mais pobres. Quando uma criança tem diarreia, não tem site que 

dê jeito", ele afirmou em entrevista recente à Bloomberg Businessweek.  

  

Conexão sem volta  

 

Zuckerberg reconheceu que o tratamento básico de saúde é essencial, mas argumentou que 

"se você puder comprar um telefone, seria muito bom ter acesso à internet".  

  

O potencial já é óbvio em lugares como as Filipinas, onde a segunda maior empresa de 

telefonia móvel, Globe Telecom, tem usado promoções como acesso grátis a Twitter, Facebook 

ou Google para aumentar o número de 37 milhões de usuários, que também assinam um 

plano de dados móvel; agora são 20% contra praticamente zero há dois anos. "Assim que você 

está conectado, você está conectado e não quer voltar atrás", disse Peter Bithos, consultor 

sênior da Globe para usuários finais.  

  

Para o Facebook, que gera a maior parte da receita vendendo publicidade apresentada aos 

usuários, o lucro imediato da expansão do acesso à internet será mínimo, disse Zuckerberg, 

embora tenha reconhecido que existe potencial no longo prazo. "Estamos concentrados nisso 

porque consideramos ser algo bom para o mundo, em vez de algo quer será incrível para 

nossos lucros." 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 4 set. 2013. Economia, p. 24. A ut
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