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Os representantes da AIG Panamá e a Subsecretaria do Chile (Governo), Observacom (Sociedade 

Civil), LACNIC (Comunidade Técnica) ASIET (Setor Privado) e a  Academia, colocaram seus 

pontos de vista como representantes de cada setor referente às políticas públicas que devem orientar 

a solução dos desafios emergentes e persistentes para o acesso, o papel que os novos atores da 

Internet devem desempenhar na consecução do fechamento do fosso digital, as medidas 

regulamentares a serem tomadas para promover a concorrência no ecossistema digital, suas 

considerações da regulamentação atual e o papel do governo e dos reguladores. 
	
	
Salientou-se que o relatório da OCDE tem várias tendências da economia digital tais como a 

consolidação industrial no setor das telecomunicações, a convergência entre as redes fixas, móveis e 

de radiodifusão, e o surgimento do zero-rating o e como estas influenciam no potencial da 

concorrência.  Segundo com essa pesquisa da  OCDE,  OECD  Digital  Economy  Outlook, os 

formuladores de políticas têm enfrentado esses desafios da concorrência econômica mediante 

ferramentas reguladoras, como a desagregação de instalações locais ou medidas como a separação 

estrutural ou funcional dos operadores. E em outros casos, os governos optaram pelo investimento 

público nas redes, principalmente em questões relativas aos requisitos de acesso. Segundo o 

relatório da OCDE, o Brasil representado por Observacom mostrou os gráficos de conexão dos 

países, conexão de banda fixa e móvel, tratamento neutro de pacotes e fragmentação da Internet. 



O painel esteve focado no aumento da conectividade digital, no fechamento do fosso digital, nas 

medidas regulamentares necessárias para promover a inovação e a concorrência no ambiente digital.  

Os obstáculos que impedem uma concorrência eficaz no ambiente do ecossistema digital. Foram 

mencionadas as vantagens de uma política de concorrência para o consumidor final, o papel da 

regulamentação para garantir uma concorrência eficaz com qualidade de serviço para os 

consumidores e o princípio de neutralidade da rede como parte das condições para garantir essa 

concorrência. 
	
	
Os painelistas coincidiram na importância da qualidade da conectividade e o serviço como 

elementos essenciais para uma economia digital ativa na região alem do simples consumo de 

serviços.  Além disso, durante esta sessão, falaram desde as perspectivas do setor privado acerca 

dos caminhos comuns que temos na região como fechar o fosso digital e conectar mais usuários, 

mas para isso e no caso de alcançar ou progredir nesta área dever ser feitos investimentos, aumentar 

a infraestrutura, etc., e, portanto, temos que digitalizar a economia. Também foi salientada a 

importância da inovação em conjunto com a regulamentação como um facilitador da mesma. 
	
	
Também foi mencionada a importância dos governos, como catalisadores da formação dos 

cidadãos, que sejam digitalmente inclusivos para ajudar às comunidades a desenvolver capacidades 

digitais. Quando os mercados se tornam produtivos, é quando começam a ser negócio e isso pode 

ser um incentivo para os operadores implementarem a infraestrutura ai. 
	
	
Desde a sociedade civil, fizeram referência às percentagens da UIT em relação às barreiras de 

interconectividade, banda larga, acessibilidade, não ter um dispositivo, cultura e normas de acesso, 

inclusão de pessoas e regiões mais vulneráveis, e o relatório de gênero e acesso.  
	
	
A posição do setor técnico foi falar dos não conectados, e foi mencionado que nem sempre tem a 

ver com questões de economia, mas de simples geografia, como o caso das ilhas ou sociedades 

vulneráveis afastadas das áreas urbanas, isolamento pelo nível econômico das pessoas que não 

podem pagar o serviço e o isolamento de gênero. Esta diferença pode ser combatida através da 

concorrência para o qual as estratégias de cooperação entre todos os setores ajudam. 
	
	
Por parte do governo chileno, falaram sobre as barreiras linguísticas, e incentivaram a criar 

conteúdos regionais; foi mencionado que no Chile, estava em andamento um projeto para 

estabelecer um cabo subaquático para a China, a fim de baixar os preços e ter outra via de 

conectividade. 



Em relação à regulamentação, foram mencionadas algumas formas de fazer mais eficazes as 

medidas regulatórias dos desafios pendentes, em que cada um dos setores deu a sua visão não 

apenas de conectar os não conectados, mas também de manter os já conectados. Do ponto de vista 

do setor privado, foi ressaltada a importância da criação de conteúdos de qualidade, serviços 

complementares e não substitutos, o papel do regulador deve ser um facilitador da cooperação. 
	
	
O governo do Panamá falou sobre os programas realizados com os provedores da Internet (venda 

por atacado) e ver os pontos de acesso do país para poder resolver problemas dos pontos não 

conectados.  Um dos benefícios deste programa é que os operadores fizeram sinergias 

compartilhando links de última milha e fazer crescer as redes.  
	
	
O setor civil falou sobre programas da Internet na população indígena e sobre a importância do 

diálogo amplo e diversificado para criar concorrência digital e aumentar o acesso e condições 

globais para ter as mesmas condições. Por sua vez, o setor técnico falou sobre as redes sociais e 

como fizeram mais atrativa a comunicação e a necessidade de pessoas que facilita o acesso e a 

necessidade sem implicar, claro, que seja a única finalidade da Internet.   O regulamento tem que 

analisar os modelos de discussão dos fóruns que, embora não sejam decisivos, geram ideias e 

soluções inovadoras. 
	
	
Links de interesse mencionados: 

https://www.youtube.com/watch?v=qYAb_3OWev

A http://bit.ly/lacigf10ppt 


