


3 milhões de páginas de 
pequenos negócios 

2014 - $10 bilhões impacto na 
economia brasileira 

231 mil novos empregos 



Criar mais de 140 milhões de novos empregos e 
retirar 160 milhões de pessoas da linha da 
pobreza 

Dar a 640 milhões de crianças acesso a 
ferramentas e recursos educacionais a um custo 
acessível 



10% de conversão de 2G para 3G é capaz de elevar o 
PIB per capita em aproximadamente 0,15%!

Um aumento de 10% no uso de dispositivos 
móveis é capaz de elevar a produtividade a 
longo prazo em 4,2%!







7 Green = 4G/LTE   Blue = 3G    Red = 2G 



Elevados custos 

Ausência de infraestrutura 

Percepção acerca dos benefícios da 
conectividade  

Barreiras à conectividade 



Infraestrutura / 
VANTs 

Iniciativas do Internet.org 

Parcerias com 
operadoras 

Projetos-piloto de 
conectividade 



GEO 
	  	  

VANT 

LEO 
	  	  

ANTENAS 
TERRESTR
ES 

	  	  



AERODINÂMICA OTIMIZADA 

CÉLULAS SOLARES 

FIBRA DE CARBONO 





Aplicativo com acesso a serviços gratuitos 



Lançamentos dos Serviços Básicos Gratuitos 

Zambia 
Tanzânia 

Kenia 
Gana 

Malawi 
Angola 

Senegal 
 

Colômbia 
Guatemala 

Bolívia 

Índia 
Bangladesh 
Paquistão 

Filipinas 
Indonésia 



Sem 
conexão à 
Internet 
•  Maria nunca usou 

a Internet 

Lançamento 
dos SGBs 
•  Uma operadora 

cobrindo a área 
onde Maria vive 
decidiu oferecer o 
Internet.org 

Uso dos 
Serviços 
Gratuitos 
Básicos 
•  Maria começa a 

explorar – 
gratuitamente – o 
conteúdo do 
Internet.org 

Aumento da 
demanda por 
acesso à 
Internet 
•  Maria decide 

comprar uma 
quantidade acessível 
de créditos pré-
pagos por meio de 
uma interface fácil de 
usar 

Usuário 
habitual da 
Internet 
•  Maria percebe os 

benefícios de usar 
a Internet por meio 
dos créditos pré-
pagos que ela 
adquiriu 

•  Ela decide então 
contratar um plano 
de dados mensal e 
passa a usar a 
Internet 
habitualmente 

Porta de entrada para a Internet 



Informações  
Notícias 

Clima local 
Buscas 

Comunicações 
Facebook gratuito 
Messenger gratuito 

Saúde 
Cuidados com a 

saúde 
Saúde da mulher 

Finanças 
Agricultura 
Emprego 

Sites de venda 

Educação 
Materiais 

educacionais 
Habilidades para o 

mercado de trabalho 

Serviços Básicos Gratuitos 



Exploração da Internet como um 
todo 

Eficiência 

Especificações técnicas 

Diretrizes da  
Plataforma 



São 
Paulo 

Recife 

Belo Horizonte 

Workshops 



+ pessoas 
conectadas 

+ serviços e 
desenvolvedores 



Facebook não 
inclui 

publicidade 

Facebook não 
gera receita com 

o programa 



neutralidade de rede 



Voluntário 

+ Escolha 

Não proíbe nenhuma outra oferta ou contratação 




