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Mensagem de Rodrigo de la Parra,
diretor da sede regional da LAC
Já faz cinco anos que terminamos a primeira versão da
Estratégia da América Latina e Caribe (LAC) e começamos
a implementação. Lembro de quando apenas alguns
colegas da América Latina e Caribe se reuniam
informalmente durante os encontros da ICANN, se
perguntando como seria possível aumentar e melhorar a
participação da América Latina e Caribe na ICANN.
Também me lembro que esse grupo cabia em uma
salinha pequena, em uma cafeteria ou em um bar. Hoje,
tenho o prazer de dizer que isso não é mais possível.
Em nossa reunião em Praga, em 2012, decidimos
formular um plano. Levamos aproximadamente um ano
para resolver o problema da participação, criar um grupo
regional multissetorial, identificar os desafios e as
oportunidades,
definir
uma
metodologia
de
planejamento estratégico, organizar um workshop e, por
último, elaborar a primeira versão da Estratégia da LAC.
Apresentamos essa versão a toda a comunidade da
ICANN no nosso encontro de Pequim em 2013.
Avançamos muito juntos. Foi um trabalho realmente
integrado, multissetorial e ascendente da comunidade
da ICANN. Todas as conquistas que vamos mencionar
neste relatório se devem à nossa comunidade dedicada,
trabalhadora e diversificada.

Objetivos, projetos e participação da comunidade
na Estratégia da LAC
A estratégia da LAC de 2013 a 2020 aborda mais de 145
projetos e 43 objetivos com mais de 130 integrantes da
comunidade envolvidos em grupos de trabalho dedicados
ao avanço da estratégia.

Presença da ICANN para
América Latina e Caribe
A presença cada vez maior da ICANN na região da LAC é resultado da nova
abordagem da nossa organização às diferentes regiões. A organização da ICANN
decidiu não ficar parada esperando que as diferentes organizações regionais
aderissem ao modelo multissetorial, mas sim fazer uma difusão proativa nas
regiões, interagir com todas as partes interessadas e convidá-las para fazer parte
dessa comunidade.
A estratégia da LAC está no centro dessa nova postura. Analisando o
crescimento e a implementação de novos projetos na região, podemos ver a
contribuição das partes interessadas regionais da ICANN para a primeira
estratégia da LAC. Cinco anos depois, podemos ver os frutos dessas
contribuições: o estabelecimento da sede regional da LAC em Montevidéu,
Uruguai, o aumento da participação regional nos encontros da ICANN e o
lançamento de iniciativas como o Centro de Emprendimiento e Internet de
América Latina y el Caribe (CEILAC) e o Centro de empreendedorismo virtual do
DNS do Caribe (VDDEC). Vamos analisar os trabalhos que contribuíram para o
nosso crescimento durante os últimos cinco anos.

Equipe regional da LAC na ICANN
Uma das diferenças mais significativas entre antes e depois da estratégia da LAC
é a existência de uma equipe regional. Antes da estratégia da LAC, a ICANN só
tinha um contato regional para realizar atividades de divulgação e participação
na região. Hoje, temos uma equipe regional formada por seis profissionais,
estrategicamente localizados em diferentes países para atender melhor às
necessidades das nossas partes interessadas regionais.

Conheça as equipes de comunicação e participação global de partes interessadas (GSE).

Sede regional da ICANN
em Montevidéu
Em 2017, o centro de participação da ICANN para
América Latina e Caribe em Montevidéu, Uruguai, se
tornou uma sede regional como parte da estratégia da
sedes internacionais da ICANN. Com a sede regional,
podemos melhorar a prestação de serviços da ICANN,
pois ela nos aproxima das nossas partes interessadas e,
ao mesmo tempo, permite intensificar nossas atividades
de participação e difusão.

Visão geral da sede regional
Sede regional

Montevidéu, Uruguai

Centro de parceria
Assunção, Paraguai

No de funcionários vinculados à sede
10

Representantes no exterior

Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, México, Nicarágua, Peru, Santa Lúcia

Diretor executivo
Rodrigo de la Parra

Funções de apoio

Participação Global de Partes Interessadas (4),
Apoio ao desenvolvimento de políticas (3), Comunicação (2),
Serviços linguísticos (1)

Antes do início da Estratégia da LAC,
a região não tinha uma sede
regional. A sede regional de
Montevidéu foi estabelecida em
2017 dentro da nossa estratégia de
sedes internacionais. É uma das
cinco sedes regionais (Los Angeles sede principal, Bruxelas, Istambul,
Montevidéu e Cingapura).

Nossa sede é um lugar único. Fica em La Casa de
Internet de Latinoamérica y el Caribe, um espaço
colaborativo em que a ICANN trabalha com oito
organizações parceiras: o Registro de Endereços de
Internet da América Latina e Caribe (LACNIC), a
Organização de ccTLDs da América Latina e Caribe
(LACTLD), a Sociedade da Internet (ISOC), a Associação
Interamericana de Empresas de Telecomunicação
(ASIET), a Associação de Internet da América Latina
(ALAI), a Cooperação Latino-americana de Redes
Avançadas (RedClara), a Federação da América Latina e
Caribe para Internet e Comércio Eletrônico (ecomLAC), e
a Associação de Operadores de Pontos de Tráfego da
Internet para América Latina e Caribe (LAC-IX). Essa
experiência centralizada exclusiva demonstra um dos
nossos diferenciais na região: a força da cooperação
técnica entre as diferentes organizações.

Conscientização

Nosso trabalho de comunicação regional
Um dos principais motivos da baixa participação da
comunidade da LAC nos processos da ICANN era a falta
de conhecimento sobre a organização da ICANN, suas
atividades e a função do Sistema de Nomes de Domínio
(DNS). Antes da criação da estratégia da LAC, a maior
parte dos documentos produzidos pela organização da
ICANN só estava disponível em inglês. A maioria desses
documentos eram técnicos demais para serem
entendidos por novatos e não estavam adaptados para
nossas comunidades regionais.

Nosso trabalho de comunicação na região evoluiu nos
últimos cinco anos. Antes da criação da estratégia da
LAC, nosso trabalho de comunicação consistia apenas
na comunicação direta por escrito com as partes
interessadas (principalmente por e-mail). Depois da
estratégia, e com a criação da equipe de comunicação
regional, nossa interação diária com as partes
interessadas aumentou bastante.

Você sabia que a LAC foi a primeira região da ICANN
a ter um gerente de comunicação regional?
Hoje em dia, traduzimos todos os documentos relevantes para os principais idiomas regionais (espanhol, português,
inglês e francês). Conversamos com a nossa comunidade todos os dias, criando e compartilhando novos conteúdo
direcionados ao nosso público regional. Conseguimos regionalizar e contextualizar nossas comunicações.
Confira o nosso progresso nos últimos cinco anos:

HOJE

ANTES

DA ESTRATÉGIA
Sem equipe de comunicação
Conta do Twitter em espanhol inativa (ao redor de 300 seguidores),
sem conta do Twitter em português.
As publicações no Facebook eram exclusivamente em inglês.
Sem relatórios anuais
Sem repositório para entrevistas/artigos publicados na mídia

Sem produção de vídeo

Sem boletim informativo regional
Sem produção de design
Sem site da comunidade regional

Sem panfletos regionais

Pouquíssimos blogs com conteúdo regional
nos idiomas da região publicados em icann.org

Gerente de comunicação a partir de 2013
+ coordenador de comunicação desde 2017
9923 seguidores na nossa conta do Twitter em espanhol.
5086 seguidores na nossa conta do Twitter em português.
Publicações semanais no Facebook em vários idiomas desde 2013.
4 relatórios anuais da LAC (2014 - 2017)
Scoop.it em espanhol e português.
Mais de 550 artigos publicados desde 2013. 4,6 mil visualizações
Playlist da LAC no YouTube com 50 vídeos e 2113 visualizações
18 vídeos produzidos em diferentes idiomas
(espanhol, português, inglês, francês).
36 boletins informativos publicados de 2014 a 2017 em espanhol,
português, francês e inglês.
8 logotipos para projetos regionais: CEILAC, VDECC, FÓRUM LAC DNS,
LAC-i-Roadshows (4), Observatório LAC DNS
Desde 2014: www.icannlac.org (hospedado pelo Nic.ar)
Panfleto da estratégia da LAC (2017), Panfleto da CEILAC (2017),
Infográfico de negócios da LAC (2016), GUIA DA LAC - ICANN53 (2015),
Panfleto do Caribe (2015), GUIA DA LAC - ICANN48 (2014)
Mais de 40 publicações no blog desde 2013

A região LAC nos
encontros da ICANN
Antes da estratégia da LAC, nossa comunidade
estava preocupada com a falta de conteúdo
regional ou foco na região nos encontros da
ICANN. Com a estratégia da LAC, criamos
sessões específicas de e para a região da LAC.
A participação dos integrantes da comunidade
da LAC nos encontros da ICANN é essencial para
o sucesso da estratégia da LAC, então
começamos a monitorar a participação a partir
do ICANN50, em Londres. Mais de 1600 pessoas
da LAC participaram dos encontros da ICANN
desde o ICANN50. Iniciativas como o espaço da
LAC e as sessões de trabalho do Caribe são
essenciais para o crescimento e a evolução da
nossa presença regional.

Espaço da LAC
A comunidade da LAC sentiu a necessidade de
criar um espaço nos encontros da ICANN para
resolver as necessidades específicas da região.
No começo, esse espaço foi concebido como
ponto de encontro para partes interessadas em
negócios nos encontros da ICANN. Depois, ele
foi crescendo e evoluiu para se tornar um
espaço de integração único para as partes
interessadas que participam da ICANN. Os
membros compartilham informações e opiniões
sobre diferentes aspectos e processos
relacionados à ICANN.
O espaço da LAC é organizado duas vezes por
ano durante o fórum da comunidade e encontro
geral da ICANN.

Sessões de Trabalho do Caribe
A participação caribenha nos encontros da ICANN aumentou
com a introdução da estratégia da LAC. As partes interessadas
caribenhas decidiram organizar uma sessão de trabalho para
todos os participantes do Caribe nos encontros da ICANN. Esse
espaço permitiria a criação de relações de trabalho e
colaboração para facilitar a futura participação em processos
da ICANN, especificamente no desenvolvimento de políticas e
na discussão dos principais temas relevantes para as partes
interessadas caribenhas.
Como manda a estratégia da LAC, o presidente e o
vice-presidente do grupo de trabalho do Caribe coordenam e
conduzem essas sessões. O trabalho dessas partes interessadas
contribuiu para o aumento de 10 a 15 participantes nos
primeiros encontros da ICANN para os atuais 20 a 25
participantes. Várias partes interessadas de organizações de
apoio (SOs) e comitês consultivos (ACs) da ICANN, como o
Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC), o
Comitê Consultivo At-Large (ALAC), a Organização de Apoio a
Nomes Genéricos (GNSO), a Organização de Apoio para Nomes
de Domínio com Código de País (ccNSO) e a Organização de
Apoio de Endereços (ASO) participam ativamente do grupo.
Além disso, a participação do Registro Americano para
Números na Internet (ARIN), do Registro de Endereços de
Internet da América Latina e Caribe (LACNIC) e de organizações
regionais como a União de Telecomunicações do Caribe (CTU),
a Organização de Telecomunicações da Commonwealth (CTO),
o Grupo de Operadores de Rede do Caribe (CaribNOG) e a
Associação de Operadores Nacionais de Telecomunicações
(CANTO) foi essencial para o desenvolvimento de políticas e a
interação com partes interessadas da LAC e de outras regiões.

Nos últimos cinco anos, foram realizadas 10 sessões do
espaço da LAC nos encontros da ICANN. Mais de 435
membros da comunidade participaram das sessões e
continuam participando ativamente dos processos da
ICANN.

Você sabia que dois antigos fellows da LAC
agora fazem parte da Diretoria da ICANN?

Programa Fellowship
A região LAC é uma das mais ativas e diversificadas no
Programa Fellowship. De 2013 a 2017, 89 pessoas no total
foram selecionadas para participar do programa Fellowship
nos encontros da ICANN em todo o mundo. O programa
Fellowship da ICANN busca ajudar a criar uma base mais
ampla de constituintes qualificados para participar do
processo multissetorial e ser a nova voz da experiência em
suas regiões e no mundo. O programa oferece orientação e
auxílio de viagem para participar de até três encontros
públicos da ICANN. No total, foram concedidas 152 bolsas
nesse período.

Total

89

Fellows patrocinados

pela LAC
50

38

40
30

23

25

2013

2014

25

31

20
10

2015

2016

2017

A diversidade é uma prioridade na região da LAC. Desde
2013, representantes de 29 países latino-americanos
participaram de encontros da ICANN por meio do programa
Fellowship, refletindo o trabalho da comunidade e da
equipe para aumentar a inclusão.

Você sabia que, durante o ICANN 60, a
região LAC teve os maiores índices de
participação no programa Fellowship em
comparação com as outras regiões?

25% para
ser exato!

Divulgação
e envolvimento
A divulgação e envolvimento são partes essenciais da
estratégia da LAC. Antes da criação dessa estratégia, as
atividades de divulgação se limitavam a encontros
casuais de partes interessadas da LAC em diferentes
eventos regionais. A interação se limitava à participação
nos encontros da ICANN. Depois da implementação,
atividades como o LAC-i-Roadshow, as sessões de
leitura da ICANN e as competições e premiações agora
fazem parte do DNA da LAC. Essas atividades ajudarão a
ICANN a desenvolver capacidades na região LAC. A
difusão e a participação criam conexões interativas com
organizações e pessoas interessadas na evolução do
DNS (Sistema de Nomes de Domínio) e na governança
da Internet.

O LAC-i-Roadshow
O LAC-i-Roadshow é um dos projetos mais importantes
da estratégia regional. Desde o lançamento dele, a
comunidade entendeu que um fórum móvel gerava a
oportunidade perfeita para a ICANN chegar a lugares
que nunca chegou e envolver novas pessoas. A ideia
desse fórum móvel é aumentar a difusão e a
conscientização na região da LAC sobre os principais
temas relacionados à infraestrutura crítica do DNS, ao
setor do DNS e à ICANN no geral.
Para garantir que os eventos sejam distribuídos de
forma democrática, estabelecemos quatro eventos
LAC-i-Roadshow por ano: um no Caribe, um na região
andina, um no México e América Central e um na
América do Sul. Mais de mil integrantes da comunidade
participaram dessa iniciativa nos últimos cinco anos.

Países visitados e participação da comunidade
nos LAC-i-Roadshows

75
55
45
58

participantes
Guadalajara, México
participantes
Cidade da Guatemala, Guatemala
participantes
San Salvador, El Salvador
participantes
Tegucigalpa, Honduras

55
60
40
100

participantes
La Paz, Bolivia
participantes
Bogotá, Colômbia
participantes
Quito, Ecuador
participantes
Lima, Perú

40
200
75
50

participantes
Port of Spain, Trinidad e Tobago
participantes
Georgetown, Guyana
participantes
Castries, Santa Lucía
participantes
Philipsburg, San Martín

150
40
42
50

participantes
São Paulo, Brazil
participantes
Buenos Aires, Argentina
participantes
Assunção, Paraguai
participantes
Coquimbo, Chile

Programa de difusão regional
da comunidade de suporte
O programa de difusão regional da comunidade de suporte
foi o resultado de uma parceria entre a organização da
ICANN e duas estruturas da comunidade, a Organização
Regional At-Large da América Latina e Caribe (LACRALO) e os
membros da LAC da Organização de Apoio a Nomes
Genéricos (GNSO). A ideia desse projeto é aumentar o
trabalho de difusão na região.
A ICANN oferece dois auxílios viagem por ano, um para a
comunidade da LACRALO e o outro para membros da LAC na
GNSO. Com esses auxílios, os integrantes da comunidade
podem participar de eventos regionais, com a oportunidade
de fazer difusão, contatos e promover suas organizações.

Concurso e premiações
Os integrantes da nossa comunidade
reconheceram a necessidade de aumentar a
participação da região LAC nos seminários na
Web da ICANN relacionados a processos de
desenvolvimento de políticas (PDPs). Pensando
nisso, a comunidade criou um projeto chamado
“Concurso e premiações”, com o objetivo de
criar incentivos para que seus integrantes
participem desses seminários na Web. O
concurso é realizado todos os anos e oferece
uma viagem até a sede regional de Montevidéu
para a pessoa que participar de mais seminários
na Web em um ano.

O objetivo desse projeto é ajudar essas duas comunidades a
trazer novas pessoas e organizações para participar da
estrutura multissetorial da ICANN.

Sessões de leitura
As sessões de leitura foram criadas como resposta aos
diferentes desafios que os integrantes da comunidade
enfrentam para participar dos encontros da ICANN. Esses
desafios estão relacionados à natureza dinâmica dos
encontros da ICANN. Os conflitos são geográficos,
econômicos e até relacionados ao tempo, e podem afetar a
capacidade de um integrante da comunidade participar
pessoalmente de três encontros por ano. As sessões de
leitura são uma oportunidade exclusiva de dar notícias à
comunidade sobre temas importantes discutidos em
encontros anteriores da ICANN. Nos últimos cinco anos,
essas sessões demonstraram ser espaços interessantes para
os integrantes da nossa comunidade, incentivando-os a
continuar envolvidos em vários processos da ICANN durante
o ano.
Convidamos os líderes regionais das organizações de apoio
(SOs) e dos comitês consultivos (ACs) para dar notícias sobre
os temas discutidos nos encontros e a importância deles
para nossas organizações e comitês regionais.

Bartlet Morgan (Jamaica)

Ganhou uma viagem para o ICANN53
em Buenos Aires, Argentina.

Harold Arcos (Venezuela)
Ganhou uma viagem para a sede
regional da ICANN
em Montevidéu, Uruguai.

Em cinco anos, foram realizadas 6 sessões de leitura na
região LAC. Barbados - ICANN56, Rio de Janeiro - ICANN56,
Dominica - ICANN57, São Vicente e Granadinas - ICANN58,
Granada - ICANN58, Santa Lúcia - ICANN59.

Difusão e participação
no Caribe

Participação da comunidade
da LAC e trabalho de difusão

O Caribe é uma região complexa, com 32 territórios: 16
independentes e 16 dependências internacionais de
Reino Unido, França, Holanda e Estados Unidos, com
aproximadamente 44 milhões de habitantes. É a única
região geográfica coberta por dois Registros Regionais da
Internet (RIRs): o Registro Americano para Números na
Internet (ARIN) e o Registro de Endereços de Internet da
América Latina e Caribe (LACNIC). É uma região com
grande diversidade linguística, geográfica e cultural.

A participação da comunidade da LAC no ecossistema
da ICANN continua aumentando. A estratégia da LAC
criou diferentes projetos para incentivar a participação
de partes interessadas na região. Um desses projetos se
dedica a medir e mapear a participação da LAC através
da coleta de dados relevantes que permitirão a
identificação de lacunas de participação em diferentes
setores e níveis geográficos. A ICANN usa esses dados
para orientar o trabalho de difusão e participação na
região.

Estabelecido em 2015, o projeto do Grupo de Trabalho do
Caribe dentro da Estratégia da LAC impulsionou a
participação de partes interessadas do Caribe nas
atividades e no desenvolvimento de políticas da ICANN. O
principal princípio desse grupo de trabalho é a troca de
experiências e conhecimentos. Partes interessadas
veteranas do Caribe conversam sobre temas importantes
com novatos e fellows, com a finalidade de envolvê-los e
incentivar a participação.
Com as atividades de participação e a transferência de
conhecimentos desse grupo, alguns membros da
comunidade do Caribe foram indicados para cargos de
liderança no Conselho da ccNSO (Organização de Apoio
para Nomes de Domínio com Código de País), outros
assumiram papéis importantes no país, organizando
ativamente eventos para que os Provedores de Serviços
de Internet (ISPs) aprendam sobre o Grupo constituinte
de provedores de serviços de Internet e provedores de
conectividade (ISPCP) da ICANN na Organização de
Apoio a Nomes Genéricos (GNSO), e outros formaram
estruturas At-Large (ALSes) em seus países, como no
caso da República Dominicana.

Projetos como o LAC-i-Roadshow também facilitam o
fortalecimento substancial da relação com as
organizações regionais caribenhas, como CaribNOG e
União de Telecomunicações do Caribe, cujas partes
interessadas participam regularmente das atividades da
ICANN. O projeto ajudou a facilitar o desenvolvimento de
capacidades relacionado a vários temas da ICANN, como
as DNSSEC (Extensões de Segurança do Sistema de
Nomes de Domínio), o IPv6 (Protocolo de Internet versão
6), a aceitação universal, a implementação da KSK (chave
de assinatura de chaves), o programa de novos domínios
genéricos de primeiro nível (novos gTLDs) e o processo de
desenvolvimento de políticas (PDP).

Depois de cinco anos de estratégia da LAC, estamos
acompanhando proativamente a participação de partes
interessadas regionais nos diferentes processos da
ICANN.
Fechar as lacunas de participação de partes
interessadas da LAC na ICANN é muito importante para a
estratégia da LAC. Atualmente, temos projetos para
ajudar a fechar essas lacunas:

82% 81%
dos países da América Latina são
membros do Comitê Consultivo
para Assuntos Governamentais
(GAC), 14 países participam desse
comitê que, no total, conta com
17 países latino-americanos.

dos países do Caribe são
membros do Comitê Consultivo
para Assuntos Governamentais
(GAC), 13 países participam
desse comitê que, no total,
conta com 16 países do Caribe.

organizações regionais
participam do GAC
como observadoras:
• CTU (União de Telecomunicações do Caribe)
• OEA (Organização dos Estados Americanos)
• Comissão Técnica Regional de Telecomunicações (COMTELCA)
• Fórum da LAC de regulamentadores de telecomunicações (REGULATEL)
• Comissão Interamericana de Telecomunicação (CITEL)

Hoje,

Alguns dos projetos de Estratégia da LAC
promoveram trabalhos de difusão na
região e ajudaram a diversificar a
comunidade da LACRALO.

56
existem

estruturas

At-Large

de

22

países
( A L S e s ) na região.

Desenvolvimento de capacidades e apoio
ao setor de DNS na região da LAC
Seminários na Web

Estudo comercial de ccTLDs

O desenvolvimento de capacidades é uma das principais
prioridades da comunidade. A cada ano, diferentes
organizações da comunidade fazem parcerias com a
ICANN para definir temas e planejar seminários na Web
que respondam à necessidade de desenvolver
capacidades na região. Alguns temas dos seminários na
Web são: processos de desenvolvimento de políticas
(PDPs), segurança, estabilidade e flexibilidade (SSR),
Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC),
programas de difusão Fellowship e Nextgen. A
interpretação em inglês, espanhol e português sempre é
fornecida durante essas sessões virtuais.

Alguns domínios de primeiro nível com código de país
(ccTLDs) administrados por universidades e governos
enfrentam desafios para alcançar o crescimento
sustentável por meio do registro de nomes de domínio.
Para alguns ccTLDs regionais, o crescimento é orgânico
e não permite que uma estratégia comercial alcance a
sustentabilidade em longo prazo. A comunidade
decidiu conduzir o estudo comercial de ccTLDs para
analisar os desafios enfrentados pelos ccTLDs na
região. Um objetivo do estudo era fornecer os
elementos básicos para que os ccTLDs desenvolvam
estratégias comerciais.

Foram realizados 50 seminários na Web nos últimos
5 anos. No total, 780 integrantes da comunidade
participaram desses sessões.

A comunidade considerou que era muito importante
conduzir um estudo sobre isso para ajudar os ccTLDs a
chegar ao próximo nível comercialmente. O estudo foi
encomendado pela ICANN, liderado pela Associação de
ccTLDs para a América Latina e o Caribe (LACTLD) e
desenvolvido por Wim Degezelle, analista e consultor de
políticas de Internet (DUERMOVO).

Estudo sobre o mercado do
DNS na LAC
O setor de DNS na região LAC ainda está engatinhando em
comparação com outras regiões. Antes da estratégia da
LAC, não havia estudos nem dados concretos que
pudessem fornecer um panorama geral do estado do setor
na região. A comunidade decidiu que era necessário
desenvolver um estudo abrangente na LAC.
O estudo sobre o mercado do DNS na LAC foi
encomendado pela ICANN em janeiro de 2016 e realizado
por uma sociedade liderada pelo Oxford Information Labs,
a Associação de ccTLDs para a América Latina e o Caribe
(LACTLD), a EURid e a InterConnect Communications.
O estudo investiga a atual situação da Internet e do setor
de nomes de domínio, explora práticas recomendadas
para promover o setor de nomes de domínio e analisa o
ecossistema da Internet. Ele recomenda novas estratégias
de negócios com base em referências globais e propõe um
caminho para o avanço da região. Essas conclusões
serviram de base para o desenvolvimento de vários
projetos dentro da estratégia.
Baixe o estudo: EN, ES, PT

Baixe o estudo: EN, ES

Programa de estágios de ccTLDs
A ICANN, em parceria com a Associação de ccTLDs para
a América Latina e o Caribe (LACTLD), criou o programa
de estágios de domínios de primeiro nível com código
de país (ccTLDs). Esse é mais um projeto de destaque na
estratégia regional, que apoia os ccTLDs pequenos e
médios na região. Esses ccTLDs recebem assistência
técnica de ccTLDs maiores na região, além de consultas
com especialistas internacionais e regionais sobre
temas específicos que contribuem para o crescimento e
a melhoria deles. Nos últimos 5 anos, realizamos 4
estágios no total.
Você sabia que o Centro Nacional de Computação
(CNC) da Universidade Nacional de Assunção do
Paraguai (UNA), gerenciador de .py, começou a
validar Extensões de segurança do sistema de
nomes de domínio (DNSSEC)? Isso é o resultado de
um
treinamento
recebido
de
Robert
Martin-Legene, especialista no assunto.

Fórum LAC DNS
O Fórum LAC DNS é um evento anual aberto para
partes interessadas do setor de nomes de domínio da
região da América Latina e Caribe. Ele foi criado para
reunir partes interessadas de registros e registradores,
bem como especialistas do setor, para compartilhar
práticas
recomendadas
e
conversar
sobre
acontecimentos recentes. O fórum também tem o
objetivo de aumentar o conhecimento das partes
interessadas regionais sobre o Sistema de Nomes de
Domínio (DNS), adaptado às necessidades específicas
da comunidade local em que é realizado.
Mais de 700 pessoas participaram desses fóruns nos
últimos 5 anos.
O fórum LAC - DNS é um evento anual organizado pela
ICANN em parceria com a Associação de ccTLDs para a
América Latina e o Caribe (LACTLD), o Registro de
Interesse Público (PIR), a Sociedade da Internet (ISOC)
e o Registro de Endereços da Internet da América
Latina e Caribe (LACNIC). Além disso, todos os anos,
contamos com a parceria e o patrocínio das
organizações locais que recebem o evento. Os
seguintes operadores de ccTLDs já foram anfitriões:
NIC.MX, registro .DO, NIC.AR.

Parcerias para o desenvolvimento
de capacidades no setor de
domínios (VDECC e CEILAC)

Edições do Fórum LAC - DNS
de 2013-2017

130
participantes

150
participantes

250
participantes

200
participantes

15 de novembro de 2013
Buenos Aires, Argentina

19 de junho de 2015

Buenos Aires, Argentina

24 de agosto de 2016
Santo Domingo, República Dominicana

16 de novembro de 2017
Monterrey, Mexico

Sally Costerton, consultora sênior do presidente e vice-presidente sênior do
departamento de Participação Global de Partes Interessadas, comparece à
inauguração do CEILAC em 12 de novembro de 2016, em Assunção, no Paraguai.

Nossas parcerias tornam a Internet mais flexível, segura e
estável. Nos últimos cinco anos, nossa difusão para a
comunidade manteve o compromisso de aumentar a
inclusão, além da participação regional no ecossistema
da Internet e nos processos de formam o DNS.
Contribuímos para iniciativas que atraem novas partes
interessadas, incentivando a inovação e a participação
de diferentes comunidades na região, que avançam
rumo a objetivos comuns no espaço multissetorial.
Iniciativas como o Centro de Emprendimiento e Internet
de América Latina y el Caribe (CEILAC) e o Centro de
empreendedorismo virtual do DNS do Caribe (VDECC)
são exemplos de iniciativas conjuntas bem-sucedidas
com nossos parceiros.

Saiba mais sobre a
CEILAC e o VDECC
http://www.ceilac.lat
O Centro de Emprendimiento e Internet de América Latina y el
Caribe (CEILAC) começou em 2016 como uma iniciativa aberta da
Secretaria Nacional do Paraguai para as Tecnologias da
Informação e Comunicações (SENATICs), da Associação de
Domínios de Primeiro Nível com Código de País da América
Latina e Caribe (LACTLD) e da ICANN. As partes interessadas
regionais da comunidade de governança da Internet formaram
um Comitê Consultivo para orientar a implementação e as
estratégias do centro. A primeira atividade do CEILAC foi um
curso sobre os negócios, o marketing e os aspectos jurídicos do
setor do DNS, realizado de 12 a 14 de outubro de 2017.

http://www.vdecc.online
O Centro de empreendedorismo virtual do DNS do Caribe
(VDECC) foi lançado em 19 de fevereiro de 2018 em Trinidad e
Tobago. Alguns parceiros do VDECC são o Grupo de Operadores
de Rede da Internet do Caribe (CaribNOG), a União de
Telecomunicações do Caribe (CTU) e a CANTO, uma associação
regional do setor privado com operadores de rede, provedores de
serviços de Internet e outros negócios relacionados do Caribe. A
agenda de inauguração do evento continha temas como “O que
faz com que um nome de domínio seja bom?”, “Revenda de
nomes de domínio” e “Como se tornar um registrador
credenciado pela ICANN”.

LAC e a segurança,
estabilidade e flexibilidade
da Internet
A contribuição da região LAC para o desenvolvimento de
uma Internet segura, estável e flexível foi positiva e de
grande valor para a comunidade global.
Desde a criação da estratégia da LAC, a região promove o
desenvolvimento sustentável da infraestrutura do DNS e
de oportunidades comerciais para as partes envolvidas.
A organização da ICANN e as organizações parceiras
perceberam a necessidade de estudar o estado do DNS
na região e colaborar em trabalhos relacionados à
melhoria dos aspectos técnicos, comerciais e de
negócios desse sistema. Iniciativas como o Observatório
LAC DNS, o Fórum LAC DNS e a implementação de
instâncias do servidor raiz gerenciadas pela ICANN
(IMRS) forneceram um panorama claro do DNS na região
e convidaram as partes interessadas a tomar medidas
em relação aos desafios.

Observatório LAC DNS
O Observatório LAC DNS estabelece um ponto de
medida dos parâmetros técnicos do Sistema de Nomes
de Domínio. O Observatório fornece dados com o
objetivo de aumentar os conhecimentos sobre o DNS.
Além disso, mede a implementação de melhorias no
sistema, analisa padrões de conformidade e coordena
práticas recomendadas para a configuração e a
operação do DNS na região.
Hugo Salgado, do NIC Chile, lidera a iniciativa. De acordo
com Salgado, é importante estudar e monitorar o DNS
porque “o setor chegou a um alto nível de maturidade.
Com esse nível, surgem preocupações sobre a
implementação e o bom funcionamento do DNS”.
O Observatório publica relatórios disponíveis para o
público, assim todos podem ver análises importantes
sobre o comportamento do DNS na região.

O que o Observatório
mede?
• Número de servidores do DNS por domínio.
• Números do sistema autônomo (ASN) e
diversidade por DNS de domínio.
• Integridade dos servidores do DNS.
• Métricas de segurança (portas variáveis,
ausência de recursividade, etc.).
• Penetração do IPv6 e DNSSEC.
Acesse os relatórios, as análises e os dados aquí.

Instâncias do servidor raiz gerenciadas pela ICANN (IMRS)
A implementação e a instalação da instâncias do servidor raiz gerenciadas pela ICANN (IMRS) na região da
LAC faz parte de um programa dentro da estratégia regional. Esse programa busca ampliar a resiliência, a
estabilidade e a segurança da Internet na região. A instalação desses servidores em pontos estratégicos na
região permitiu o acesso flexível ao DNS.
No contexto desse programa, a organização da ICANN fez uma parceria com o Registro de Endereços de
Internet da América Latina e Caribe (LACNIC) para colaborar no projeto +Raices. O objetivo desse projeto é
aumentar a instalação de IMRS na região, ajudando a cobrir os custos do servidor quando necessário.
Nosso parceiro, o LACNIC, cobre os custos do equipamento do IMRS no local selecionado.
A organização da ICANN também fez uma parceria com a Organização de ccTLDs da América Latina e
Caribe (LACTLD) para divulgar os benefícios da implementação de cópias do IMRS.

Instâncias do servidor raiz gerenciadas
pela ICANN no LAC de 2013 a 2017

2016 Comteco
Internexa
2016
2015 Centro Nacional de Computación
NIC Argentina
2015
2015 Telefónica Chile
CENIT/CNTI
2015
Cochabamba, Bolivia

Rio de Janeiro, Brazil

Assunção, Paraguai

Ezeiza, Argentina

Santiago, Chile

Maiquetia, Venezuela

Você sabia que o Brasil é o país com o maior
número de IMRS na região da LAC?

14 IMRS

Confira as localizações dos IMRS.

no total

O que vem por aí?
A participação e o envolvimento da América Latina e do
Caribe na ICANN melhorou muito nos últimos 5 anos, graças
aos diferentes projetos e atividades da estratégia da LAC. No
entanto, ainda há muito trabalho pela frente.
A versão renovada da estratégia da LAC está mais
concentrada em alcançar os setores e países na região da LAC
que ainda não têm uma boa representação na ICANN.
Também estamos avançando rumo ao desenvolvimento de
capacidades para uma participação mais significativa das
organizações da América Latina e do Caribe nos processos de
desenvolvimento de políticas da ICANN.
Se quiser saber mais sobre a nova estratégia da LAC para o
período de 2018 a 2020, baixe o documento em inglês,
português, espanhol e francês.

Centro de relacionamento para a América Latina e o Caribe
Casa de Internet - Montevideo, Uruguay
http://icannlac.org

English @ICANN
Español @ICANN_es
Português @ICANN_pt
Français @ICANN_fr
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