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Histórico
Há pouco mais de três anos, a ICANN assumiu o compromisso de se tornar uma organização
mais global e decidiu mudar a maneira que interagia com as regiões. Para isso, ela incorporou
em suas atividades os Planos Estratégicos para se comunicar e trabalhar com as diferentes
regiões.
Após o encontro da ICANN em Toronto, um Comitê Gestor foi criado para trabalhar na
preparação do Plano Estratégico para a América Latina e Caribe, também conhecido como
Estratégia da LAC.
Este Grupo de Trabalho, formado por representantes das diferentes comunidades e
organizações regionais que participam da ICANN, apresentou o Plano Estratégico da LAC no
encontro ICANN46 de Pequim, em 2013, que foi dividido em 5 áreas de interesse, 22 objetivos
e 75 projetos.
Em setembro de 2015, após dois anos de implementação do Plano Estratégico, o Grupo de
Trabalho se reuniu na Casa de Internet em Montevidéu para revisar o plano e avaliar o
andamento da execução até o momento.
Nessa reunião, os objetivos do Plano Estratégico da LAC foram alinhados ao Plano Estratégico
da ICANN (2016 a 2020). O resultado disso foi um novo Plano Estratégico da LAC (2016 a
2020), que inclui elementos já planejados e vários novos projetos.
Esses projetos foram associados a 10 objetivos concretos, que estão alinhados a quatro
principais áreas de interesse definidas abaixo:
• Aspectos políticos
• Divulgação e participação
• Aspectos técnicos e operacionais
• Questões econômicas

Missão
O objetivo da Estratégia da LAC é aproximar a ICANN da região da América Latina e Caribe e
ajudar as partes interessadas regionais a atingirem as metas delas no que diz respeito ao
desenvolvimento do DNS na região da LAC, de acordo com a missão da ICANN.
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Tabela comparativa
A tabela a seguir faz uma comparação entre as principais áreas de interesse, os objetivos e o
número de projetos das duas Estratégias da LAC anteriores e da nova estratégia proposta.
Estratégia da LAC
2013 a 2016

Estratégia da LAC
2016 a 2020

Estratégia da LAC proposta
2018 a 2020

Principais áreas de interesse

Principais áreas de interesse

Principais áreas de interesse

Questões políticas

Questões políticas

Equilíbrio setorial e geográfico

Capacitação e divulgação

Capacitação e divulgação

Foco em políticas e participação
significativa

Operações

Operações

Ecossistema de identificadores
exclusivos saudável, estável e
resiliente

Questões econômicas

Questões econômicas

Concorrência, escolha e
inovação do DNS

Objetivos

Objetivos

•
•
•
•

Segurança, estabilidade e
resiliência de ccTLDs
Interação com organizações
regionais
Fortalecimento do modelo
de múltiplas partes
interessadas
Responsabilidade de
organizações com
financiamento da ICANN

•
•

•

Promover o modelo de
múltiplas partes interessadas
na região da LAC
Envolver os grupos de
partes interessadas
regionais, principalmente
governos, nas discussões
sobre o futuro da
implementação da
Responsabilidade e
Transição da Administração
da IANA
Apoiar a participação
diversificada e significativa
da região na implementação
da Responsabilidade e
Transição da Administração
da IANA
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Objetivos
• Identificar lacunas de
participação no setor e na região
• Atrair mais pessoas e
organizações da região da LAC
para o modelo de múltiplas
partes interessadas da ICANN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Programas regionais de
capacitação
Capacitação de governos
Capacitação de usuários
Capacitação em aspectos
técnicos do DNS
Esquemas de participação
Fortalecimento da
participação regional
Participação de corporações
e organizações
Participação da comunidade
acadêmica
Participação de outras partes
interessadas

•

Segurança, estabilidade e
resiliência do DNS
Implementação adequada de
IPv6
Capacidade operacional de
ccTLDs
Implementação do programa
de novos gTLDs

•

Melhor a estrutura dos
encontros da ICANN
Reduzir as barreiras para a
participação
Registros e registradores
Novos serviços relacionados
Modelo de sustentabilidade
para ccTLDs
Fornecedor regional de
UDRP

•

•

•

•

•

Aumentar e melhorar as
iniciativas de participação
dos atuais membros da
comunidade de múltiplas
partes interessadas da
ICANN (governos, usuários
finais, sociedade civil,
comunidade técnica,
comunidade acadêmica,
setor privado e empresas)
nas questões relacionadas à
ICANN e ao DNS
Atrair mais pessoas e
organizações para a
comunidade de múltiplas
partes interessadas da
ICANN por meio de
mecanismos/atividades de
divulgação novos e
existentes (governos,
usuários finais, sociedade
civil, comunidade técnica,
comunidade acadêmica,
setor privado e empresas)
Apoiar o desenvolvimento
operacional de registros e
registradores da região
Contribuir para um DNS
seguro, estável e resiliente
na região por meio de
parcerias com organizações
regionais/nacionais
Promover a implementação
adequada do IPv6,
acelerando a adoção na
região
Apoiar o desenvolvimento
do setor do DNS na LAC
Promover parcerias estáveis
com organizações regionais
e nacionais para o
desenvolvimento do setor de
nomes de domínio na região
por meio de iniciativas de
capacitação

Nº de projetos

Nº de projetos

75

39
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•

•

•
•

Aumentar o conhecimento
sobre os processos de
desenvolvimento de
políticas (PDPs) da ICANN
Incentivar a participação
regional nos grupos de
trabalho e nos processos da
ICANN

Tornar o DNS mais seguro e
resiliente
Aumentar o conhecimento e
as atividades de capacitação

•

Melhorar a divulgação de
oportunidades no setor do
DNS para a comunidade
empresarial e de
empreendedores

•

Realizar iniciativas de
capacitação que fortaleçam
as organizações da região da
LAC e permitam que elas
participem ativamente no
setor do DNS
Nº de projetos
30

Proposta

Missão

Principais áreas de
interesse

Equilíbrio setorial
e geográfico

Foco em políticas e
participação
significativa

Ecossistema de
identificadores
exclusivos
saudável, estável e
resiliente

Concorrência,
escolha e inovação
do DNS

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Projetos

Projetos

Projetos

Projetos

Principais áreas de interesse
Para alcançar os objetivos do Plano Estratégico da LAC, identificamos as seguintes principais
áreas de interesse:
1.
2.
3.
4.

Equilíbrio setorial e geográfico
Foco em políticas e participação significativa
Ecossistema de identificadores exclusivos saudável, estável e resiliente
Concorrência, escolha e inovação do DNS
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1. Equilíbrio setorial e geográfico
Considerando o Valor Central II da ICANN, é importante que nossas atividades de divulgação
tenham como objetivo ampliar a participação de todos os setores e buscar um equilíbrio
geográfico para que as pessoas e as organização da LAC se tornem participantes ativos da
comunidade da ICANN.

Objetivos
Objetivo 1.1
Identificar lacunas de
participação no setor e
na região

Equilíbrio
setorial e
geográfico

Objetivo 1.2
Atrair mais pessoas e
organizações para o
modelo de múltiplas
partes interessadas da
ICANN de diferentes
setores para preencher
as lacunas

2. Foco em políticas e participação significativa
O número de participantes da ICANN enquanto uma organização aumentou bastante nos
últimos anos, inclusive da região da LAC. No entanto, isso não necessariamente resultou em
um grupo maior de participantes ativos da região e também não observamos um número
maior de contribuições das nossas partes interessadas regionais nos diversos PDPs (Policy
Development Processes, Processos de Desenvolvimento de Políticas) da ICANN.
É importante apoiar as nossas partes interessadas regionais fornecendo a elas as ferramentas
necessárias para se tornarem participantes ativos e significativos na estrutura e nos PDPs da
ICANN.

Objetivos

Objetivo 2.1
Estabelecer programas
para aumentar o
conhecimento e divulgar
os PDPs da ICANN

Objetivo 2.2
Incentivar e apoiar a
participação de partes
interessadas regionais
nos PDPs

Foco em
políticas e
participação
significativa
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Objetivo 2.3
Apoiar a participação de
partes interessadas
regionais em SOs, ACs e
grupos de trabalho

3. Ecossistema de identificadores exclusivos saudável, estável e

resiliente

Um dos elementos da missão da ICANN é garantir que o sistema de identificadores exclusivos
da Internet permaneça seguro e interoperável.
Precisamos garantir que nossas partes interessadas regionais estejam cientes e tenham as
habilidades técnicas para preservar e aprimorar a estabilidade operacional, a confiabilidade, a
segurança e a interoperabilidade global da Internet. Ao mesmo tempo, precisamos contribuir
para um DNS mais robusto e resiliente na região da LAC.

Objetivos
Objetivo 3.1
Contribuir para
tornar o DNS mais
seguro e resiliente
na região da LAC

Sistema de
identificadores
exclusivos
saudável,
estável e
resiliente

Objetivo 3.2
Aumentar o
conhecimento e as
atividades de
capacitação

4. Concorrência, escolha e inovação do DNS
Os números do setor do DNS na região da LAC estão baixos em comparação a outras regiões,
particularmente em algumas sub-regiões, como o Caribe e a América Central. A concorrência,
a inovação e a escolha podem ajudar a desenvolver o mercado de nomes de domínio e
possivelmente incentivar a participação ativa de novas partes interessadas da região.
Essa estratégia precisa considerar que alguns países no Caribe e na América Central exigirão
uma abordagem diferente na implementação dos projetos desta área de interesse.

Objetivos
Objetivo 4.1
Melhorar a divulgação de
oportunidades no setor
do DNS para a
comunidade empresarial
e de empreendedores

Concorrência,
escolha e
inovação do
DNS
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Objetivo 4.2
Realizar iniciativas de
capacitação que
fortaleçam as
organizações da região da
LAC e permitam que elas
participem ativamente no
setor do DNS

Projetos
PAI 1 — Equilíbrio setorial e geográfico
Objetivo 1.1
1.1 Identificar lacunas de participação no setor e
na região

(1.1.1) Mapeamento sistêmico da comunidade
da LAC no ecossistema da ICANN (novo Projeto)

Objetivo 1.2
1.2 Atrair mais pessoas e organizações para o
modelo de múltiplas partes interessadas da ICANN
de diferentes setores para preencher as lacunas
(1.2.1) LAC –i Roadshow (Linha de divulgação)
(1.2.2) Auxílio de financiamento adicional para o
programa CROPP de divulgação na região da LAC
(1.2.3) Apoiar as iniciativas da comunidade na
região da LAC
(1.2.4) Webinários de divulgação para diferentes
setores sobre os programas de financiamento de
Fellowship e NextGen da ICANN
(1.2.5) Iniciativas da comunidade regional para o
ICANN Wiki (traduções em espanhol e português)
(1.2.6) Divulgação para governos pelo eLAC
(1.2.7) Repositório de artigos, eventos regionais
com contatos, vídeos e outros materiais
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5. PAI 2 — Foco em políticas e participação significativa

Objetivo 2.1
2.1 Estabelecer programas para aumentar o
conhecimento e divulgar os PDPs da ICANN
(2.1.1) Apresentações sobre políticas para a região da
LAC
(2.1.2) Mostrar os assuntos que estão sendo tratados
usando as atuais plataformas de comunicação:
- Relatórios especiais
- Boletins informativos
(2.1.3) Sessões de Leitura

Objetivo 2.2
2.2 Incentivar e apoiar a participação de partes
interessadas regionais nos PDPs
(2.2.1) Monitoramento sistêmico da participação
da comunidade da LAC nos PDPs
(2.2.2) Webinários sobre os PDPs com tópicos
fixos e variáveis (Linha de PDPs)
(2.2.3) Tópicos fixos de cursos de aprendizado online (Linha de PDPs)
(2.2.4) Sessões da LAC sobre PDPs nos encontros
da ICANN
(2.2.6) Apoiar a participação e o envolvimento de
ccTLDs nas atividades de PDPs da ICANN
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Objetivo 2.3
2.3 Apoiar a participação de partes interessadas
regionais em SOs, ACs e grupos de trabalho
(2.3.1) Espaço da LAC

(2.3.2) Grupos de Trabalho do Caribe
(2.3.3) Concursos e premiações
(2.3.4) Coaching/mentoria de novos membros da
comunidade

PAI 3 — Ecossistema de identificadores exclusivos saudável, estável e
resiliente
Objetivo 3.1
3.1 Contribuir para tornar o DNS mais seguro e
resiliente na região da LAC
(3.1.1) Programa de implementação do servidor
de raiz "L” da LAC
(3.1.2) Apoiar a implantação de DNSSEC na região
da LAC

(3.1.3) Estabelecer um ponto de medida regional
para os parâmetros de protocolo técnicos do DNS
(Domain Name System, Sistema de Nomes
(Observatório do DNS da LAC)
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Objetivo 3.2

3.2 Aumentar o conhecimento e realizar iniciativas
de capacitação sobre os principais tópicos da
infraestrutura do DNS e de SSR em toda a região
(3.2.1) Programa de conhecimento técnico
com os principais tópicos da infraestrutura
do DNS (Linha de roadshow técnico)
(3.2.2) Workshops de treinamento sobre
os principais tópicos de SSR
(3.2.3) Preparar os ministrantes dos
workshops

(3.2.4) Programa de estágios de ccTLDs
(3.2.5) Identificar criadores de conteúdo
na região e criar materiais informativos
sobre o IPv6

PAI 4 — Concorrência, escolha e inovação do DNS
Objetivo 4.1
4.1 Melhorar a divulgação de oportunidades no setor do
DNS para a comunidade empresarial e de empreendedores
(4.1.1) Compartilhar experiências e práticas recomendadas com
registros de TLDs, registradores e outros grupos relevantes na
região da LAC (Linha corporativa de LAC –i Roadshow)

(4.1.2) Promover atividades voltadas para oportunidades
de negócios no setor de nomes de domínio
(4.1.3) Incentivar a participação de jovens e promover o
modelo de credenciamento de registradores (Linha
corporativa de roadshow)
(4.1.4) Fórum do DNS na LAC
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Objetivo 4.2
4.2 Realizar iniciativas de capacitação que fortaleçam as
organizações da região da LAC e permitam que elas
participem ativamente no setor do DNS
(4.2.1) CEILAC e VDECC

(4.2.2) Partes contratadas e suporte operacional
(assistência técnica)
(4.2.3) Programa de mentoria utilizando recursos e
experiências de participantes bem-sucedidos do setor
do DNS para ajudar a alavancar o setor do DNS na região
da LAC

(4.2.4) Guia de especificações técnicas para se
tornar um registrador credendiado da ICANN
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