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MISSÃO  
 
O objetivo da Estratégia da LAC é (1) aproximar a ICANN da região da América Latina e Caribe 
e (2) ajudar as partes interessadas regionais a atingir suas metas no que diz respeito ao 
desenvolvimento do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) na região da LAC, de acordo com a 
missão e o plano estratégico da ICANN. 
 

PROPOSTA 

 

 
 
 
 
  

Missão da 
ICANN

Plano estratégico 
da ICANN 2021-

2025

Segurança do 
Sistema de 
Nomes de 
Domínio 

Objetivos

Projetos

Modelo 
multissetorial 

da ICANN

Objetivos

Projetos

Sistemas de 
identificadores 

únicos

Objetivos

Projetos

Cooperação 
regional

Objetivos

Projetos
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PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERESSE  
 
Identificamos quatro áreas de interesse principais para a nova estratégia da LAC: 

 
 Segurança do DNS  
 Modelo multissetorial da ICANN  
 Sistemas de identificadores únicos 
 Cooperação regional 

 

1. Segurança do Sistema de Nomes de Domínio 
 
A missão da ICANN é garantir que o sistema de identificadores únicos da Internet permaneça 
seguro e interoperável.   
 
A equipe de Participação Global de Partes Interessadas (GSE) da LAC e o Conselho 
Estratégico da LAC precisam garantir que as partes interessadas regionais tenham consciência 
e capacidade de adquirir os conhecimentos técnicos necessários para preservar e aprimorar a 
estabilidade operacional, a confiabilidade, a segurança e a interoperabilidade global da Internet. 
Ao mesmo tempo, as partes interessadas podem contribuir para um DNS mais robusto e 
flexível na região da LAC. 
 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Segurança 
do Sistema 
de Nomes 
de Domínio

Objetivo 1.1

Conscientizar sobre 

ameaças e segurança 
do DNS.

Objetivo 1.2

Estabelecer 
programas regionais 
de capacitação sobre 
segurança do DNS.

Objetivo 1.3

Aumentar a 
cooperação com 

organizações 
regionais para a 

segurança do DNS.

Objetivo 1.4

Promover a 
descentralização e a

distribuição do 
serviço raiz do DNS.
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2. Modelo multissetorial da ICANN 
 
Em relação ao valor essencial II da ICANN, é importante que as iniciativas de divulgação da 
ICANN busquem aumentar a participação de todos os setores e alcançar o equilíbrio geográfico 
na interação com partes interessadas e organizações da LAC. Dessa forma, será mais fácil que 
eles se tornem participantes ativos do ecossistema da comunidade da ICANN. 
 

Os números de participação global da ICANN aumentaram nos últimos anos. 
Consequentemente, a participação da região da LAC também aumentou. 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 (Processos de Desenvolvimento de Políticas) da ICANN.  

É importante apoiar as nossas partes interessadas regionais, oferecendo as ferramentas 
necessárias para que elas se tornem participantes ativas e significativas na estrutura e nos 
PDPs da ICANN.  

 

OBJETIVOS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo 
multissetorial da 

ICANN

Objetivo 2.1

Atrair para o modelo 
multissetorial da ICANN 

mais pessoas e 
organizações de 

diferentes setores e 
gêneros para preencher 

lacunas

Objetivo 2.2

Promover e ampliar a 
participação ativa, 

informada

e efetiva das partes 
interessadas.
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3. Sistemas de identificadores únicos 
 
Mais da metade da população mundial usa a Internet, e esse número aumenta todos os dias. A 
ICANN continuará desempenhando um papel crucial, garantindo uma infraestrutura única, 
estável e interoperável. É importante conscientizar sobre o uso dos nomes de domínio na 
região para garantir que a ICANN melhore os sistemas de identificadores únicos da Internet de 
forma a atender melhor uma base de usuários globais mais ampla e diversificada. 
 
 

OBJETIVOS 

 

4. Geopolítica regional 
 
A ICANN deve fomentar relações bem-sucedidas e mutuamente benéficas com parceiros locais 
e regionais para garantir a divulgação da ICANN e sua missão. 

 
OBJETIVO 

Sistemas 
de 

identificado
res únicos

Objetivo 3.1

Conscientizar e 
incentivar a 

preparação para 
Aceitação Universal, 

IDN e IPv6

Objetivo 3.2 
Promover e apoiar o 

uso de nomes de 
domínio na região
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Projetos 
 
Principal área de interesse 1 - Segurança do Sistema de Nomes de 
Domínio 
 

OBJETIVO 1.1 
 

Geopolítica 
regional

Objetivo 4.1

Criar alianças no

ecossistema da Internet para

promover a conscientização e a interação

com partes interessadas regionais sobre a missão da 
ICANN

e o desenvolvimento de políticas.
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1.1 Conscientizar sobre segurança do DNS e ameaças

(1.1.1) Conscientização sobre segurança do DNS e 
ameaças 

Promover a conscientização geral sobre segurança do 
DNS e ameaças no próximo LAC Roadshow, fazendo uma 
parceria com organizações regionais.

(1.1.2) Material sobre segurança do DNS e ameaças

Traduzir materiais sobre segurança do DNS e ameaças 
para os idiomas da região e distribuí-los para aumentar a 
conscientização.

(1.1.3) Comunicação em redes sociais sobre 
segurança do DNS e ameaças

Criar campanhas em redes sociais para conscientizar 
sobre segurança do DNS e ameaças, com o objetivo de 
atingir públicos regionais.
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OBJETIVO 1.2 
 
 

 
 
 
OBJETIVO 1.3 

 

1.2 Estabelecer programas regionais de capacitação sobre segurança do DNS

(1.2.1) Desenvolvimento de capacidade para operadores 
regionais de domínios de primeiro nível com código de 
país

O programa de estágio com o LACTLD promoverá a troca 
de práticas recomendadas entre ccTLDs regionais.

(1.2.2) Seminários na Web para o desenvolvimento de 
capacidade

A cada ano, desenvolver um currículo com temas 
relacionados a segurança do DNS e ameaças para a 
coordenação de seminários na Web personalizados para a 
comunidade da LAC. 

(1.2.3) Treinamento 

Criar um programa para oferecer treinamento presencial e 
on-line sobre segurança do DNS e ameaças para 
provedores de serviços, fornecedores, desenvolvedores, 
educadores e ccTLDs.

1.3 Aumentar a cooperação com organizações regionais para a segurança do 
DNS

(1.3.1) Aumentar a cooperação

Em parceria com as partes interessadas relevantes, a 
ICANN estabelecerá e promoverá uma abordagem 
coordenada para identificar e aliviar as ameaças de 
segurança do DNS.
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OBJETIVO 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.4 Promover a descentralização e a distribuição do serviço raiz do DNS

(1.4.1) Servidor raiz gerenciado pela ICANN (IMRS)

Promover a implementação do Servidor Raiz Gerenciado 
pela ICANN (IMRS), em colaboração com operadores de 
rede da região e organizações regionais.
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Principal área de interesse 2 - Modelo multissetorial 
da ICANN 
 
 

OBJETIVO 2.1 
 

 
 
  

2.1 Atrair para o modelo multissetorial da ICANN mais pessoas e 
organizações de diferentes setores e gêneros para preencher lacunas

(2.1.1) Divulgação na região 

Oferecer uma visão geral da ICANN na nova versão do LAC 
Roadshow para as pessoas que não estão envolvidas no 
ecossistema.

(2.1.2) Seminários na Web de divulgação

A cada ano, organizar uma série de seminários na Web para 
a região LAC, personalizados para o público não envolvido 
no ecossistema da ICANN. 

(2.1.3) Planos de interação com a comunidade

Apoiar os planos de interação dos grupos da comunidade na 
região da LAC.
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OBJETIVO 2.2 

  

2.2 Promover e ampliar a participação ativa, informada e efetiva das partes 
interessadas.

2.2.1) Comunicação sobre os PDPs da ICANN.

Oferecer à comunidade da LAC comunicações periódicas 
sobre os PDPs da ICANN.

(2.2.2) Seminários na Web para o desenvolvimento de 
capacidade

Organizar seminários na Web todos os anos para o 
desenvolvimento de capacidade da LAC sobre PDPs e 
outros processos ou temas da ICANN.  

(2.2.3) Espaço da LAC 

Evoluir o conceito da sessão do Espaço LAC nos 
encontros da ICANN.

(2.2.4) Sessão de desenvolvimento de capacidade nos 
encontros da ICANN

Criar uma nova sessão nos encontros da ICANN para 
capacitar a comunidade da LAC sobre temas relacionados 
à ICANN. 

(2.2.5) Incentivar a participação em seminários na Web 

Incentivar a participação em seminários na Web, criando 
um programa de competição e prêmios.

(2.2.6) Sessão de leitura

Organizar uma sessão de leitura depois de cada encontro 
da ICANN para resumir os temas mais importantes 
debatidos. 
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Principal área de interesse 3 - Sistemas de 
identificadores únicos 
 

OBJETIVO 3.1 
 

 
OBJETIVO 3.2 
 

 
 

3.1 Conscientizar e incentivar a preparação para Aceitação Universal 
(UA), Nomes de Domínio Internacionalizados (IDN) e IPv6

(3.1.1) Projetos de pesquisa sobre a Aceitação 
Universal (UA) 

Promover o desenvolvimento de projetos de pesquisa 
regionais sobre o preparo para a UA.

(3.1.2) Conscientização sobre IDNs e UA

Promover a localização de materiais sobre UA e IDNs 
nos idiomas regionais.

(3.1.3) Conscientização de novos públicos 

Explorar novas oportunidades de fazer apresentações 
para conscientizar novos públicos, como diretores de 
tecnologia e desenvolvedores na região da LAC.

3.2 Promover e apoiar o uso de nomes de domínio na região

(3.2.1) Promover o uso de nomes de domínio na região

Fazer parcerias com ccTLDs ou organizações regionais para promover 
o uso de nomes de domínio na região. 

(3.2.2) Fórum LAC DNS

Organizar o Fórum LAC DNS todos os anos e posicioná-lo como o 
ponto de encontro mais importante para os interessados em nomes de 
domínio na região da LAC.
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Principal área de interesse 4 - Geopolítica regional 
 
OBJETIVO 4.1 
 

 
 
 

4.1 Formar alianças com outros protagonistas do ecossistema da Internet para 
promover a interação e a conscientização de partes interessadas regionais sobre a 
missão da ICANN e o desenvolvimento de políticas.

(4.1.1) Conscientizar 

Conscientizar legisladores, regulamentadores e partes interessadas 
sobre a missão da ICANN e o efeito de diferentes normas e outras 
propostas sobre o ecossistema da Internet. 

(4.1.2) Desenvolvimento de capacidade

Promover relações com organizações nacionais e regionais para 
garantir o desenvolvimento de capacidade sobre os temas 
relacionados à ICANN e sua missão.
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