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INTRODUÇÃO 
Os diferentes mercados da América Latina estão em 
um momento-chave para aproveitar os benefícios 
oferecidos pelas Tecnologias da Informação e Comu-
nicação (TIC). A oportunidade de fortalecer os dife-
rentes setores que compõem a sociedade e a econo-
mia, aproveitando a nova revolução digital.

Até junho de 2019, a América Latina tinha 701 
milhões de linhas móveis, das quais 84% pertenciam 
às tecnologias adequadas para serviços de banda 
larga móvel de alta velocidade, de acordo com 
dados da consultoria Ovum. Além disso, até 2023, 
pelo menos 508 milhões de linhas móveis terão 
tecnologia LTE ou superior.

Esse desenvolvimento da conectividade abre a 
possibilidade para os países da região aumentarem 
sua produtividade e melhorarem as condições de 
vida dos habitantes. As estratégias de tele-educação 
são essenciais para aumentar as oportunidades dos 
jovens diante das demandas do novo cenário de 
trabalho. Da mesma forma, ter políticas que estimu-
lem o teletrabalho impulsionará a economia diante 
de novos desafios produtivos.

Por outro lado, a conectividade pode se tornar uma 
ótima ferramenta para trazer saúde para a maioria 
da população. A universalização dos serviços de 
saúde continua sendo uma meta a ser alcançada por 
muitos dos países da região. A telessaúde é apresen-
tada como uma oportunidade para a população ter 
cuidados de saúde eficientes, mesmo em áreas afas-
tadas dos grandes centros urbanos.

Sobre as oportunidades que as TICs representam 
para o desenvolvimento da América Latina, o Brecha 
Zero conversou com uma série de representantes de 
órgãos reguladores, organizações não-governamen-

tais especializadas, câmaras de tecnologia e organi-
zações internacionais presentes na região. Especia-
listas e líderes de opinião deram a sua visão sobre 
como a tecnologia pode ajudar a melhorar a qualida-
de de vida dos habitantes.

Ao longo desta compilação, pode-se ler a opinião de 
reguladores como Agostinho Linhares, Gerente de 
Espectro, Órbita e Radiodifusão da Anatel, Brasil, e 
Gabriel Contreras, Comisionado Presidente do IFT do 
México. Também as contribuições de representantes 
de órgãos internacionais como Indhira Santos, 
Economista Sênior do Banco Mundial, Mario Castillo, 
Oficial Senior de Asuntos Económicos de la División 
de Asuntos de Género da CEPAL, Victoria Maskell, 
Zika UReport Engagemet Contractor da UNICEF 
LACRO, e Miguel Gallegos, Diretor do Programa de 
Alfabetização Digital da Rede Educativa Mundial.

Proporcionaremos ainda a visão de organizações 
que trabalham em diferentes planos nacionais de 
conectividade, como Fiorella Haim, gerente geral do 
Plano Ceibal do Uruguai ou Juan Luis Núñez, gerente 
geral da Fundación País Digital, do Chile. Assim 
como Rafael "Lito" Ibarra, secretário da CasaTIC El 
Salvador, entre as câmaras de tecnologia, ou o de J. 
Eduardo Rojas, presidente executivo da Fundação 
REDES, Bolívia.

Cada um deles fornecerá uma visão especializada 
sobre como a tecnologia pode ajudar a melhorar os 
diferentes setores da sociedade e da economia. 
Abrangendo também questões importante, como 
exemplo aquelas que envolvem crianças e a questão 
de gênero. Também se envolverão em questões 
sobre a importância dos serviços móveis, o aprovei-
tamento do espectro radioelétrico e as politicas 
necessárias para potencializar estes benefícios. 
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“O USO DO ESPECTRO
É UM MEIO PARA PODER FAZER
A ECONOMIA CRESCER”

Entrevista com
Agostinho Linhares,
Gerente de Espectro,
Orbita e Radiodifusão
da Anatel

Um dos desafios que apresenta a América Latina para o 
desenvolvimento de serviços de banda larga móvel é a 
alocação de espectro radioelétrico. A entrega deste bem 
às operadoras de telecomunicações se apresenta como 
uma oportunidade para melhorar o acesso à banda larga 
móvel e poder aumentar a quantidade de iniciativas que 
permitem melhorar as condições de vida dos cidadãos. 

Sobre a importância do espectro, o Brecha Zero conver-
sou com Agostinho Linhares, Gerente de Espectro, Orbita 
e Radiodifusão da Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) do Brasil.

Brecha Cero - qual é a sua visão sobre a situação de acesso 
às TIC no Brasil? 

Agostinho Linhares - Do ponto de vista de espectro radioe-
létrico, que é minha área, estamos trabalhando para que 
todos os interessados possam dispor dele. Hoje ele está 
disponível para as grandes operadoras que oferecem 
serviços ao longo do Brasil. Em 2015 tivemos uma licita-
ção para pequenas e médias operadoras. E ainda autori-
zamos as regulamentações para permitir o uso secundá-
rio de espectro em lugares onde hoje não estão sendo 
utilizados por quem ganhou suas licitações. Assim, gera-
mos uma regulamentação que nos permite estar seguros 
que podemos colocar espectro à disposição para quem 
está interessado. 

Então, temos que adaptar a regulação para as novas 
bandas de frequências, para aqueles que lhes darão 
novos usos e para aqueles que gerarão novas aplicações.

Brecha Cero - qual a importância do espectro na diminui-
ção da exclusão digital?
 
Agostinho Linhares - De acordo com pesquisa do Banco 
Mundial, quando se duplica a velocidade média de Inter-
net, pode-se alcançar um aumento de 1% do PIB. Além 
disso, aumentando 10% do número de clientes se reflete 
em um aumento no PIB. Se você considerar que o acesso 
ao cabo é mais caro e tardou mais sua implantação, a 
melhor maneira de obter acesso de qualidade rapida-
mente é por meio da banda larga móvel, por isso estamos 
trabalhando em como ampliar as plataformas atuais para 
potencializar a inclusão digital. 

Brecha Cero - neste sentido, quais foram as inciativas mais 
importantes tomadas? 

Agostinho Linhares - em primeiro lugar, nossa regulamen-
tação de espectro, onde permitimos seu uso secundário. 
Além disso, estamos trabalhando em novas regulamenta-

Agostinho Linhares: Gerente de Espectro, Orbita e Radiodifusão da 
Anatel do Brasil. Linhares é Doutor em Engenharia Elétrica (Teleco-
municações) pela Universidade de Brasília (UNB), conta com 
mestrado em Telecomunicações pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), é especialista em regulamentação de Teleco-
municações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações e é 
Engenheiro Elétrico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Desde 2005 Linhares trabalha na Anatel, na Gerência de Engenha-
ria de Espectro e Assessoria do Conselho Executivo, o que o 
transforma em uma voz mais que autorizada para entender a 
importância do espectro no desenvolvimento das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC) nos mercados.
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ções incluindo as possibilidades para serviços de caráter 
privados. Também está previsto em nossa agenda regula-
tória a validação de dispositivos de IoT em bandas de 
radiodifusão, é importante reforçar que temos mais 
canais de radiodifusão que outros países, mas nos locais 
onde o espectro não é utilizado temos a certeza de prote-
ger os futuros canais de radiodifusão , podemos fazer um 
uso mais lucrativo do espectro para que diferentes servi-
ços, como a banda larga, como a IoT, sejam fornecidos 
nessas bandas de frequência. 

Brecha Cero - Quais mercados verticais vê com maiores 
possibilidades de crescer utilizando o espectro para IoT e 
banda larga móvel? 

Agostinho Linhares - nós, por um momento não observa-
mos que faltem frequências especificas para IoT, já que 
vão poder utilizar as bandas de frequências que já estão 
destinadas para serviços móveis pessoais. Em relação aos 
planos de negócios que estão sendo desenvolvidos, 
observa-se que existem diferentes para cada uma das 
aplicações e novas tecnologias, que são complementares 
entre si. Então, sem dúvida, em um novo ambiente que 
estamos apontando, a IoT é uma vertical muito importan-
te que terá uma explosão a partir de 5G. 

Brecha Cero - Como o espectro pode potencializar o uso 
das TIC para o desenvolvimento? 

Agostinho Linhares - O uso do espectro é um meio para 
poder fazer com que a economia cresça, por isso uma boa 
regulamentação vai ser uma causa de crescimento do 
país e da região. Uma boa regulamentação é aquela que 
dá oportunidades de investimento, que cria o acesso ao 
espectro, e que permite criar condições para um ambien-
te no qual desenvolve novas aplicações. Além disso, por 
meio da disponibilidade de espectro vai criando oportu-
nidades para que as pessoas possam empreender traba-
lhos relacionados com o mundo digital que terminam por 
girar a economia. Creio que é importante do ponto de 
vista de uma agência reguladora que tenhamos uma 
regulamentação atualizada e que facilite investimentos, e 
que gere previsibilidade no mercado. 

Brecha Cero - Neste cenário qual é a importância da 
harmonização de espectro a nível regional? 

Agostinho Linhares - para nós é importante a harmoniza-
ção do espectro, tanto regional como mundial. Primeiro 
porque nós queremos evitar problemas nas áreas frontei-
riças, porque nós temos problemas devido às interferên-
cias, o que torna necessário trabalhar para evitar proble-
mas com países vizinhos. 

Além disso, a região deve buscar um sistema único, 
onde vamos ter uma área muito maior, para que haja 
mais dispositivos e estes se tornem mais baratos para 
reduzir o preço médio das escalas. Assim, temos a opor-
tunidade de alcançar uma escala muito maior na região 
toda. Sendo assim, a harmonização vai resolver os 
preços da escala, bem como as interferências das áreas 
de fronteira, este último ponto é importante para o 
Brasil, porque temos fronteiras com quase todos os 
países da região. 

Brecha Cero - quais são as iniciativas que a Anatel planeja 
para a chegada da 5G? 

Agostinho Linhares - em relação à gestão do espectro, 
estamos atualizando o regulamento referente às 
frequências das bandas abaixo de 6 GHz, estamos traba-
lhando também no que se refere ao License Active 
Access, melhorando a experiência do usuário também 
utilizando as bandas não licenciadas, e estamos plane-
jando colocar uma circulação para a banda de 26 GHz. 
Para esta última banda iremos para a conferência de 
rádio mundial, e analisaremos dentro das conferências 
se existe alguma limitação técnica dela, afim de fazer 
um regulamento que permita a adoção desse espectro 
mais rapidamente. E entre as bandas mais baixas, as de 
1,5 GHz, 2,3 GHz e 3,5 GHz. 

De acordo com a nossa visão, os investimentos das redes 
5G se darão nas novas bandas de frequências. Porque as 
operadoras buscarão recuperar com a 4G investimentos 
que já se deram em bandas alocadas para esta tecnolo-
gia. Por isso 3,5 GHz é muito importante. 

Brecha Cero - Qual aporte trará a 5G para os serviços 
móveis? 

Agostinho Linhares - A 5G trará três aportes verticais 
principais: 1) Banda Larga Móvel Aprimorada, 2) Comu-
nicações de Máquina em Massa, 3) Comunicações de 
Baixa Latência e Ultra Confiável. Para essas aplicações 
que não estão relacionadas ao acesso de banda larga, 
frequências abaixo de 1GHz serão usadas. E para que 
tudo seja Ultra-Confiável, Low Latency Communica-
tions, serão usadas bandas abaixo de 1GHz, e aquelas 
que estão entre 1GHz e 3GHz, essa é a expectativa. Em 
seguida, ele será usado em 5G, sua primeira aplicação 
será otimizada de banda larga, porque a questão da IoT 
pode ser levada adiante com 4G, as operadoras já anun-
ciaram que usarão IoT na plataforma usando o release 
13 ou o release 14 do 3GPP. Então, inicialmente, a 5G 
melhorará a experiência do usuário quando se trata de 
banda larga.
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“A VONTADE POLÍTICA É
FUNDAMENTAL PARA CONVERTER
A EXCLUSÃO DIGITAL
EM DIVIDENDOS DIGITAIS”

Entrevista com Indhira Santos,
conomista Sênior
do Banco Mundial  

Os dividendos Digitais são os maiores benefícios em termos 
de desenvolvimento, decorrentes da utilização destas tecno-
logias. Ou seja, a forma com que as tecnologias ajudam o 
desenvolvimento dos diferentes setores da região. 

Uma das autoras do relatório do Banco Mundial, Informe 
sobre o desenvolvimento mundial 2016: O Dividendo Digital, 
Indhira Santos, conversou com o Brecha Zero. Durante a 
entrevista, falou-se sobre redução da Exclusão Digital e sobre 
a contribuição das Tecnologias da Informação e Comunica-
ção (TIC) para o desenvolvimento. 

Brecha Zero - Qual é a situação da América Latina com 
relação aos Dividendos Digitais? 

Indhira Santos - A Internet e a Tecnologias relacionadas têm 
vindo para países em desenvolvimento muito mais rápido 
que as inovações tecnológicas anteriores. Na América Latina, 
de forma semelhante, as tecnologias digitais se espalharam 
rapidamente. Mas, apesar dos avanços tecnológicos, os 
dividendos digitais não evoluíram na mesma medida. Em 
muitos casos, as tecnologias digitais têm impulsionado o 
crescimento, gerado mais oportunidades e melhorado a 
prestação de serviços. No entanto, o seu impacto global tem 
sido abaixo das expectativas e seus benefícios são distribuí-
dos de forma desigual. 

Brecha Zero - De que maneira as TIC influenciam na evolução 
económica e social dos países? 

Indhira Santos - A expansão das tecnologias digitais tem 
gerado benefícios privados imediatos: facilidade da comuni-
cação, mais fontes de informação e novas formas de lazer. 
Existem também muitos exemplos eloquentes de como as 
tecnologias da informação e as Comunicações (TIC) têm 

beneficiado as empresas, as pessoas e os governos em 
termos de crescimento e produtividade, empregos e melho-
rias na provisão de serviços. Porém, muitos problemas e 
riscos associados à Internet surgem quando se introduz 
tecnologia digital em um contexto em que os “complemen-
tos analógicos” importantes são ainda insuficientes. Quem 
são estes complementos? Os mais relevantes são as normas 
que garantem um elevado grau de competência, as habilida-
des que permitem tirar proveito da tecnologia e as institui-
ções responsáveis pelos cidadãos. 

Brecha Zero - Quanto influencia a questão da “vontade políti-
ca” para a melhora dos Dividendos Digitais? 

Indhira Santos - Como em muitas outras áreas de desenvol-
vimento, a vontade política é crucial para converter a exclu-
são digital em dividendos digitais. Primeiro, porque acabar 
com a exclusão digital em termos de acesso requer prover 
acessibilidade e qualidade para as populações que muitas 
vezes, estão em áreas afastadas onde não é fácil para o setor 
privado alcançar com infraestrutura para oferta de serviços 
necessários. Segundo, porque o acesso à Internet deve ser 
aberto e seguro, no entanto há muitos casos onde a Internet 
torna-se mais um instrumento de controle para os Governos 

Indhira Santos é Economista 
Sênior do Banco Mundial desde 
2009. Anteriormente, foi 
pesquisadora na Research 
Fellow, um grupo de reflexão 
política europeia em Bruxelas, 
entre 2007 e 2009. Também 
trabalhou para o Centro de 
Pesquisa Econômica da 
Universidade (PUCMM) e para o 
Ministério da Fazenda da 
República Dominicana. Além 
disso, foi membro da Universi-
dade de Harvard, onde obteve 
seu Doutorado em Políticas 
Públicas e Mestrado em 
Administração Pública para o 
Desenvolvimento Internacional.
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do que um instrumento de empoderamento do cidadão. E, 
finalmente, a vontade política é importante porque, ainda 
que o acesso à tecnologia seja essencial para garantir que 
todos recebam os dividendos da Internet, isto não é de todo 
suficiente. Também necessitam-se dos complementos 
analógicos em matéria de regulamentação, habilidades e 
governança que não possa consolidar-se da noite para o dia.
 
Brecha Zero - Quais tipos de políticas considera primordiais 
para reduzir a exclusão digital? 

Indhira Santos - Para que as tecnologias digitais beneficiem 
a todos e em todos os lugares é preciso eliminar a exclusão 
digital que ainda existe, especialmente no que diz respeito ao 
acesso à Internet. No entanto, não bastará adotar tecnolo-
gias digitais em maior escala porque a exclusão digital não é 
somente acesso, mas também capacidade. Para maximizar 
os dividendos digitais deve-se entender melhor como a 
tecnologia interage com outros elementos-chave de desen-
volvimento, e os países também devem reforçar importantes 
complementos analógicos: as regulamentações que permi-
tem às empresas conectarem-se e competir, as habilidades 
que a tecnologia não substitui, mas aumenta e as instituições 
capazes e responsáveis. 

Brecha Zero - Quais mercados observa que realizaram maio-
res esforços quanto aos Dividendos Digitais? 

Indhira Santos - As realizações quanto aos dividendos digitais 
devem ser medidas em termos de elementos. Primeiro, o grau 
em que as tecnologias digitais tem sido adotadas pelos indiví-
duos, as empresas e os governos. Uruguai, Chile, Brasil e Colôm-
bia são os países da região mais avançados neste sentido. 

No entanto, como os dividendos digitais dependem igual-
mente do progresso que foi conseguido com os complemen-
tos analógicos. Em alguns países da região, como na Costa 
Rica e no Uruguai, a adoção das tecnologias tem andado de 
mãos dadas com o reforço do clima de negócios e a adoção 
de regulamentos que promovam a concorrência, o investi-
mento em educação e formação profissional para garantir 
que os trabalhadores tenham as habilidades necessárias em 
um mercado de trabalho moderno, e a promoção de institui-
ções responsáveis perante os cidadãos.  Em outros países, o 
avanço dos complementos analógicos tem ficado para trás 
na comparação com a adoção da tecnologia. Neste caso, por 
exemplo, países como Argentina e Brasil, que têm uma pene-
tração relativamente elevada tecnologicamente, mas 
também são os casos da Venezuela e Haiti, países com pene-
tração média e baixa tecnologia, relativamente. 

Brecha Zero - Quais são as medidas regulatórias necessárias 
para melhorar os Dividendos Digitais? 

Indhira Santos - Para melhorar os Dividendos Digitais 
necessitam-se medidas regulatórias em duas frentes. 
Primeiro, para melhorar o acesso às tecnologias, com 
políticas TIC referentes à competência de mercado, parti-
cipação privada e regulamentação mínima têm permitido 
que a telefonia móvel tenha custos acessíveis e difunda--
se de maneira quase universal. As reformas devem 
iniciar-se a partir do momento em que a Internet entra no 
país, e segue quando se estende através de seu território 
e chega ao usuário final, e também devem tratar de ques-
tões políticas mais amplas, como a gestão do espectro e 
implementação de impostos sobre os produtos de TIC. 

A segunda frente refere-se à medidas regulatórias necessá-
rias nos setores não TIC da economia. Estas regulamenta-
ções devem assegurar que os mercados locais estejam 
abertos a novos entrantes e promovam a competência, de 
forma que as empresas tenham incentivos para adotar 
tecnologias digitais. 

Brecha Zero - Qual é a avaliação dos planos nacionais de 
conectividade (por exemplo, Ceibal no Uruguai) para melhorar 
o Dividendo Digital? 

Indhira Santos - Os planos nacionais de conectividade 
variam de forma significativa de país para país na região. 
Dito isto, muitos do planos incluem dois elementos: um, 
objetivos de conexão universal, incluindo zonas rurais; e 
outro, a conexão das escolas e dos estudantes através de 
portáteis ou Tablets. O primeiro objetivo é primordial 
para melhorar o dividendo digital, dadas as exclusões 
que ainda perduram em termos de acesso, e a falta de 
incentivos do setor privado para financiar infraestrutura 
em zonas que não estão densamente povoadas. 

Em segundo – a conexão das escolas e dos estudantes são 
cada vez mais comuns, no entanto, muitas vezes não produ-
zem os benefícios que espera-se em termos de melhorias em 
qualificações e em qualidade educativa. As tecnologias por si 
só não são uma solução para a maior parte dos problemas de 
desenvolvimento e, para alcançar dividendos digitais, neces-
sita-se investir em complementos analógicos. 

Brecha Zero - Quanto influenciam as tecnologias de banda 
larga móvel na melhora do Dividendo Digital?
 
Indhira Santos - As tecnologias de banda larga móvel são 
fundamentais para explicar a rapidez com a qual a Inter-
net está se expandindo. A maior parte do acesso à Inter-
net hoje em dia é através de telefone móveis. E somente 
aumentaria em importância à medida que 60% da popu-
lação que não está, todavia, conectada à Internet, 
aderisse à ela.
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 “O IMPACTO DAS TIC NO
PROGRESSO SALVADORENHO
AINDA É UMA QUESTÃO PENDENTE”

Entrevista com Rafael “Lito” Ibarra,
Secretário do CasaTIC El Salvador

A incorporação de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) a 
diferentes setores permite que os países melhorem a qualidade de vida de 
seus habitantes. Assim como é um motor para estimular o crescimento 
econômico e a produtividade de diferentes áreas da economia. Sobre estes 
benefícios, o Brecha Cero conversou com o engenheiro Rafael “Lito” Ibarra, 
que é secretário da Câmara de Tecnologia da Informação e Comunicação de 
El Salvador (CasaTIC). 

Brecha Zero – Como as TICs influenciam o desenvolvimento socioeconômico 
de El Salvador? 

Rafael Lito Ibarra – Como em qualquer país, as TIC podem e devem influen-
ciar uma medida importante no desenvolvimento socioeconômico de nosso 
país. No entanto, embora pelo menos desde 1998, tenham sido feitos 
esforços coordenados entre os vários setores, fornecendo ideias, planos e 
abordagens estratégicas a serem considerados por outros setores, particular-
mente os governos de cada termo não o consideraram como um setor para 
impulsionar como prioridade. Sendo assim, o impacto das TIC no progresso 
salvadorenho ainda é uma questão pendente. 

Brecha Zero – Qual a importância do fim da exclusão digital no desenvolvi-
mento do país? 

Rafael Lito Ibarra – Para um país como El Salvador, com poucos recursos 
naturais, muitos problemas sociais, ameaças ambientais e tamanho peque-
no, acabar com o fosso digital deve ser um objetivo de suma importância, e 
as políticas públicas devem refletir isso dessa maneira. Embora tenha havido 
algumas iniciativas interessantes e visionárias, como a Infocentros, que 
trouxe a Internet para o interior do país e treinou mais de 300.000 salvadoren-
hos no uso das TIC, falta de continuidade, coordenação e, acima de tudo, 
vontade política, impediram que a lacuna continuasse a fechar. 

Brecha Zero – Quais medidas você acha que o governo de El Salvador deveria 
adotar para reduzir o fosso digital? 

Rafael Lito Ibarra – Coordenar e orientar os esforços e disposição de todos 
os setores, empresas, organizações e academias que estejam dispostos a unir 

Rafael “Lito” Ibarra é secretário da 
Câmara de Tecnologia da 
Informação e Comunicação de El 
Salvador (CasaTIC). Ibarra é 
conhecido como o pai da Internet 
de El Salvador, ele é o presidente 
fundador do SVNet (registro de 
nomes de domínio SV). Ele 
também participou de diferentes 
empreendimentos de natureza 
socio tecnológica. Ele também 
colaborou com empresas privadas 
de tecnologia e telecomunicações, 
instituições estatais, entidades 
acadêmicas e organizações 
não-governamentais. 
Ibarra é membro fundador da 
LACTLD e da RedCLARA em nível 
internacional, da Associação SVNet, 
Infocentros, Associação Conexôni-
ca, RAICES, Associação Fab Lab, 
Clube TIC e CasaTIC, em nível 
nacional, além de outras organi-
zações e empresas privadas ligadas 
ao ambiente tecnológico, como 
TBox, Pagadito, INNBox e MIDO. Ele 
foi ou é membro dos conselhos das 
organizações LACTLD, RedCLARA, 
LACNIC e ICANN.
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esforços na mesma linha, neste ponto bastante óbvios, 
que possibilitem aproveitar os talentos e a boa dispo-
sição de todas as pessoas dispostas a contribuir com 
trabalho, ideias e cooperação para objetivos similares. 
Alocar uma parte relevante de seu orçamento público a 
esses programas, reforçando o desenvolvimento de 
aplicações e serviços governamentais por meios digitais, 
para que a cultura digital salvadorenha possa crescer. 

Brecha Zero – Dos diferentes mercados verticais (saúde, 
segurança, trabalho, etc.) quais tiveram melhor desem-
penho na implementação das TIC em El Salvador? 

Rafael Lito Ibarra – Os serviços financeiros, incluindo as 
aplicações da Fin Tech, estão em pleno desenvolvimento, 
assim como os serviços em geral. Aplicações com Pagadi-
to (plataforma de pagamento) e Hugo (serviços de entre-
ga de alimentos e outros), são dois serviços cujos aplicati-
vos de computador foram projetados e construídos em El 
Salvador, já tendo saído de nossas fronteiras. Existem 
outras aplicações, mais específicas, por exemplo, na 
companhia aérea Avianca, cujos serviços e suporte de 
informática foram fornecidos por El Salvador há algum 
tempo. Algumas indústrias manufatureiras, apesar de seu 
produto estar com baixa tecnologia de informática 
(maquila de roupas, calçados, alimentos e outros), 
também fizeram algum progresso. 

Brecha Zero – Quais iniciativas o CasaTIC realizou para 
incentivar a incorporação das TIC no cotidiano dos 
cidadãos? 

Rafael Lito Ibarra – A CasaTIC assinou vários acordos de 
cooperação com diferentes entidades nacionais para 
apoiar e participar ativamente em diversos projetos e 
iniciativas que buscam desenvolver a cultura digital em 
nosso país. Entre eles, um MdE com o Projeto “Educação 
Superior para o Crescimento Econômico” da USAID, que 
por 5 anos tem vinculado universidades com o setor 
privado em certos setores, incluindo TIC, e o CasaTIC tem 
sido seu interlocutor e parceiro principais neste setor; 
apoio e trabalho conjunto com ministérios e deputados 
para a formulação de leis em assinatura eletrônica, 
comércio eletrônico, faturamento eletrônico, entre 
outros; desenvolvimento e proposta à USAID do projeto 
CDS (So�ware Development Centers) em conjunto com 

organizações e universidades, para capacitar jovens no 
desenvolvimento de so�wares e outras ferramentas; etc. 

Brecha Zero – Qual a importância das tecnologias de 
banda larga móvel para o desenvolvimento de iniciativas 
do CasaTIC? 

Rafael Lito Ibarra – A grande maioria das propostas 
tecnológicas, tanto do setor privado nacional como inter-
nacional, universidades, sociedade civil e instituições 
públicas, conta para sua implementação e implemen-
tação bem-sucedida com uma largura de banda em 
comunicações digitais em todo o país. e com o mundo, 
isso é confiável, rápido, seguro e aberto. Todos os 
avanços nessa área são importantes e relevantes para o 
país, e o CasaTIC os apoia diretamente. 

Brecha Zero – Quanto a banda larga móvel contribui para 
o desenvolvimento de El Salvador? 

Rafael Lito Ibarra – A penetração da internet no país 
permaneceu em torno de 30% por muito tempo. As 
estimativas mais recentes nos aproximam de 50% ou 
mais, e isso se deve à proliferação e ao acesso relati-
vamente fácil à conectividade móvel. Nosso país, 
como já foi dito, nunca propôs como política pública, 
aumentar a penetração e a amplitude da conectivi-
dade dos cidadãos em todo o país. Esse avanço foi 
possível devido a fatores como a queda nos preços 
de dispositivos e custos de comunicação, embora 
ainda sejam altos; maior desenvolvimento de aplica-
tivos locais; oferta de serviços e possibilidades que 
permitam aos empreendedores de todos os portes e 
níveis incorporar essas TICs em suas atividades 
empresariais. 

Brecha Zero – Como você acha que El Salvador está 
posicionado para a implementação do 5G? 

Rafael Lito Ibarra – Dada a concorrência entre provedo-
res privados, algumas subsidiárias das maiores do 
mundo, é possível que, se forem alcançadas as condições 
de mercado, fiscais e comerciais corretas, seja alcançado 
progresso, embora, como é Logicamente, o pequeno 
tamanho de nosso mercado total não constitui, por si só, 
uma atração comercial.
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“A CONECTIVIDADE
É O MAIS IMPORTANTE
DO PLANO CEIBAL” 

Entrevista com Fiorella Haim,
Gerente Geral
do Plano Ceibal 

A utilização das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) na Educação tem muitos exemplos 
na América Latina. Entre eles sempre se destaca o 
desempenho do Plano Ceibal no Uruguai, como um 
caso de estudo para referenciar a aplicação da tecno-
logia neste setor. O Plano Ceibal é responsabilidade de 
Fiorella Haim, Gerente Geral. 

Brecha Zero - Quel é o principal foco do plano Ceibal? 
Como beneficiou a sociedade uruguaia sua implantação?
 
Fiorella Haim - Nossa missão é alcançar a equidade, por 
meio do apoio ao sistema educativo utilizando a tecnolo-
gia para poder melhorar o processo de aprendizagem. 
Desta forma, trabalhamos para que todas as crianças que 
frequentam a escola pública possam contar com um 
dispositivo de acesso e conectividade à Internet em todos 
os centros educativos. Assim podem acessar plataformas 
de conteúdo, livros e cursos. 

O plano teve início em 2007, em sua fase de testes. Em 
2008 e 2009, foi alcançada a cobertura de todos os 
centros educacionais do país, fornecendo dispositivos de 
conectividade e acesso para crianças em idade escolar de 
6 a 15 anos. Essa situação foi melhorando gradualmente, 
conforme foi adquirindo mais largura de banda e melho-
res dispositivos de acesso a cada ano. 

Obviamente, isso foi modernizado ao longo dos anos, 
atualmente quase não existem mais as condições 
iniciais do plano, elas evoluíram de acordo com a 
evolução da tecnologia. A cada ano, o equipamento é 
renovado para crianças que iniciam na educação 
pública e a cada três anos, todos aqueles que têm 
todos os jovens do sistema público de educação são 
renovados. 

Além disso, no início, o plano permitia que todos os 
alunos acessassem uma biblioteca com conteúdo 
específico de livros necessários para a escola. Com o 
tempo, diferentes livros de leitura recreativa foram 
incorporados. Em 2015, foi incorporada a possibilida-
de de acesso de aposentados a essa biblioteca, com 
alguns livros especiais para adultos. E desde dezem-
bro de 2018, a livraria estava aberta a todos os habi-
tantes do país. Assim, a meta de patrimônio persegui-
da pelo plano foi atingida novamente. 

Outro exemplo do uso da tecnologia é o programa de 
inglês, um idioma obrigatório em todas as escolas 
públicas. No entanto, sua implementação foi difícil, 
pois não havia professores suficientes no campo. Para 
resolver esse problema, uma rede de videochamadas 
foi desenvolvida para dar aulas simultaneamente 
para escolas onde não havia professores de inglês. 
Para realizar esta parte do programa, foram assinados 
acordos de conteúdo diferentes e com professores, 
para que as crianças pudessem ser ensinadas de qual-
quer lugar do mundo. A equidade também foi alcan-
çada, uma vez que era possível passar de 30 mil crian-
ças que receberam aulas de inglês para mais de 110 
mil em todo o país. Essa situação também foi obser-
vada quando as avaliações foram realizadas no final 
do ano letivo, que apresentaram resultados seme-
lhantes, independentemente de onde as escolas esta-
vam localizadas. 

Brecha Zero - Nestes 10 anos de funcionamento, qual é 
a avaliação do plano? 

Fiorella Haim e Gerente Geral do 
Plano Ceibal, formada como 

engenheira elétrica pela 
Universidade da República do 

Uruguai, com mestrado na 
Universidade de Maryland, iniciou 

no Ceibal em 2007 e passou por 
diferentes posições. Ela conver-

sou com o Brecha Zero sobre a 
abrangência do projeto.
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Fiorella Haim - A avaliação é positiva. Especialmente 
considerando a continuidade do próprio plano, a 
avaliação é bastante satisfatória. A entrega de novas 
máquinas, os resultados da equidade foram alcança-
dos com diferentes crianças. Os cursos também foram 
desenvolvidos como parte do processo de aprendiza-
gem da execução do plano, que incluiu o desenvolvi-
mento de pensamento relacionado à computação, 
matemática, pensamento crítico, robótica, aprendiza-
do baseado em diferentes projetos, tópicos obviamen-
te discutidos com todo o sistema educativo. 

Também temos um departamento de avaliação, que 
analisa periodicamente as políticas e a direção do 
plano. É também uma conquista como incentivo às 
crianças no desenvolvimento do programa, como 
também foi trabalhado do ponto de vista de que as 
crianças podem expressar o que estão procurando nas 
escolas e seus conhecimentos. 

Brecha Zero - Quais são os maiores desafios no que se 
refere à implementação do plano? 

Fiorella Haim - Nosso programa baseia-se em oferecer 
acesso aos centros educativos e outorgar computado-
res de maneira universal. Também contamos com 
plataformas que interagem com os docentes para 
participar e gerar conteúdo. Gostaríamos que univer-
salizasse a robótica, que possa chegar em todos os 
cantos com a formação em programação, na aprendi-
zagem por projetos, no incentivo dos jovens. 

Brecha Zero - Qual a importância da entrega de disposi-
tivos e conectividade em um plano como o Ceibal? 

Fiorella Haim - Eu acho que a coisa mais importante é 
a conectividade. Hoje em dia é inconcebível que não 
haja Wi-Fi gratuito em uma escola. Todas as escolas 
precisam ter WiFi, é como ter eletricidade ou água, 
elas já devem estar pensando na construção de cada 
nova escola. Claramente, apenas o WiFi não basta, é 
como a eletricidade, sem ele não se pode avançar, é 
por isso que tem ter. 

Quanto aos dispositivos, sempre estávamos convenci-
dos de que deveríamos seguir o modelo de um aluno 
por computador. Com base na ideia de equidade, 
buscou-se que todos pudessem acessar os dispositi-
vos. Quando o plano foi lançado, 90% das crianças nos 
primeiros cinco anos de escola tinham acesso a um 
computador, enquanto apenas 9% das crianças no 
quinto ano podiam acessá-los. Hoje, 90% de todas as 
crianças têm contato com pelo menos um dispositivo. 

Brecha Zero - De que forma geram conteúdos para os 
alunos que utlizam o plano? 

Fiorella Haim - Realizamos diferentes licitações para a 
compra de conteúdo em grandes plataformas. Temos 
um canal de recursos educacionais gerados pelos 
próprios professores, que podem baixar, modificar e 
compartilhá-los novamente. 

Também temos aplicativos para tablets, focados em 
conteúdo educacional. Existem diferentes aplicativos que 
têm temas semelhantes aos livros didáticos, especial-
mente para crianças de 6 e 7 anos, onde eles podem 
interagir com os mesmos personagens dos livros. 

Brecha Zero - Qual a importância das tecnologias de 
banda larga móvel no desenvolvimento do Plano 
Ceibal? 

Fiorella Haim - A maior parte do acesso é por fibra 
ótica, principalmente nas cidades e locais onde essa 
cobertura chega. Nas áreas rurais, LTE ou 3G é usado 
de acordo com a tecnologia disponível. Em alguns 
casos particulares, também são utilizados acesso 
dedicado e acesso via satélite. 

No entanto, devido ao tipo de conteúdo que precisa-
mos transmitir sempre que possível, fornecemos 
serviços por meio de fibra. Mas nas áreas rurais você 
chega com as possibilidades que a tecnologia nos 
oferece. Atualmente, estamos trabalhando em conjun-
to com a operadora estatal (Antel) para melhorar a 
conectividade em links dedicados.
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“AS ESTRATÉGIAS DIGITAIS
DEVEM INCORPORAR
UM FOCO DE GÊNERO”

Entrevista com Mario Castillo,
Oficial Sênior 
de Assuntos Econômicos
da Divisão de Assuntos
de Gênero da CEPAL.

Uma das exclusões digitais mais presentes na região, e que 
são trabalhadas pelas autoridades de maneira constante é 
a exclusão por gênero. Embora existam avanços neste 
sentido, ainda é precio manter os esforços para igualar o 
acesso às novas tecnologias além do gênero de cada um 
dos habitantes. Sobre este tema, o Brecha Zero conversou 
com Mario Castillo, que é Oficial Sênior de Assuntos Econô-
micos da Divisão de Assuntos de Gênero da Comissão 
Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL).

Brecha Zero - Creio que existe uma brecha na América 
Latina no que diz respeito ao acesso às Tecnologias da 
Informação e da Comunicação TIC entre gêneros? 

Mario Castillo - Estudos denotam diferenças interessan-
tes enquanto o uso da Internet entre homens e mulheres, 
sendo que elas acessam a rede de pontos de acesso 
comunitários em maior proporção que os homens. No 
uso da internet, a presença de homens é mais forte em 
áreas de entretenimento e comércio, em comparação 
com as mulheres, que a utilizam em maior uso para fins 
de comunicação e educativos. 

No estudo do Observatório Regional da Banda Larga 
(ORBA) da CEPAL de 2017 com base em dados da UIT, 
observa-se nos países da região utilizados como mostra 
uma pequena exclusão de gênero em perjúrio das 
mulheres, com uma média de 0.6 pontos percentuais 
(p.p). No entanto, a situação individualmente varia, por 
exemplo, na Guatemala a brecha é de 10 p.p. e no 
Uruguai de 0,7 p.p., e em alguns casos se dá a favor das 
mulheres, como por exemplo na Jamaica com 0.5 p.p. e 
na Colômbia com 0,1 p.p. 

Os dados resultam paridades na região se são contrasta-
dos com a tendência dada na África e na Ásia. No entanto, 
a paridade relativa na dimensão ao acesso não necessa-
riamente reflete a equidade em outros âmbitos como os 
padrões de uso, a obtenção de benefícios tangíveis, a 
participação cívico política, as habilidades, a produção 
de conteúdo ou a participação das mulheres na gover-
nança da Internet. Por isso resulta na necessidade de 
seguir com políticas que incorporam a perspectiva de 
gênero não apenas no acesso às TIC, mas trabalhar no 
uso e nas habilidades digitais, já que, todavia, aprecia 
uma brecha estatística para obter dados desagregados e 
de qualidade em países da região. 

Brecha Zero - quais estratégias você acredita que devam 
ser implantadas nos países para reduzir a exclusão de 
acesso às TIC entre gêneros? 

Mario Castillo - Para trabalhar na redução da brecha 
entre homens e mulheres, as estratégias digitais devem 
incorporar um foco de gênero em seus objetivos gerais e 
online de ação, assim como trabalhar na construção de 
indicadores de qualidade que permitam o posterior 
monitoramento que analise a evolução das políticas. É 
importante apontar que as propostas de gênero dentro 
das políticas públicas no sentido das TIC não deve ser um 
assunto unicamente relacionado com o âmbito estatal, 
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mas que deve completar com a interação de esforços e 
recursos por parte de atores públicos, envolvidos, socie-
dade civil, da academia e do setor privado na relação com 
os temas de inovação, TIC, igualdade, educação, saúde e 
emprego, etc. 

Existe uma exclusão digital na região que requer o dese-
nho e implementação de políticas especificas para redu-
zir, não obstante, a perspectiva de gênero que deve cruzar 
de maneira transversal as estratégias digitais para fazer 
frente às diversas exclusões identificadas (em alfabetiza-
ção, uso, formação, apropriação, ciência e inovação e 
auto emprego nas TIC, entre outras esferas da economia 
digital), e em todo aquele âmbito onde meninas, adoles-
centes e mulheres enfrentam descriminação (educação, 
mercado de trabalho, segurança entre outros). 

Brecha Zero - Quais são os países na região que melhor 
trabalham na redução da brecha digital entre gêneros? 

Mario Castillo - Nos dados de 2016 do Observatório Regio-
nal de Banda Larga (ORBA) da CEPAL, aprecia-se o Chile 
como o país que inclui o tema (Mulher e TIC) especifica-
mente em sua agenda digital, no entanto, deve-se destacar 
que não é determinante a inclusão temática para definir 
que se realizem políticas com perspectivas de gênero. 

O acesso à internet é o primeiro requisito ao falar de 
promoção das TIC, a região avançou na cobertura móvel. 
Dos 18 países analisados no Monitoramento da Agenda 
Digital para América Latina e Caribe eLAC2018, a base de 
informação proporcionada pela GSMA intelligence apre-
cia que em 2017 seis tinham uma cobertura 4G superior a 
80% de sua população, e outros oito mostram uma cober-
tura superior a 60%. 

Observa-se uma maior presença de cobertura 4G nos 
países do Cone Sul e na República Dominicana. As cone-
xões 4G experimentaram um crescimento de 121% entre 
2015 e 2016, sendo importante apontar que as pessoas 
que residem em áreas onde há cobertura não necessaria-
mente estão com acesso à internet ou fazem uso dela. 

Na publicação de 2018, “Monitoramento da Agenda 
Digital para América Latina e Caribe Elac2018” apontam 
dados interessantes em relação com os usuários de inter-
net segundo seu gênero, tendo casos em que a cifra de 
usuárias é ligeiramente mais alta que a de homens, como 
no caso do Brasil, Panamá, Venezuela e Cuba. 

Como comentava em uma pergunta anterior em relação à 
brecha de gênero na região, os dados resultam mais ou 
menos páreos ao realizar uma comparação em termos abso-

lutos com a Ásia e a África, no entanto a paridade no acesso 
nem sempre reflete a equidade em outros âmbitos do uso de 
internet (participação política, participação de mulheres na 
governança pela internet, entre outras questões). 

Na sexta conferência Ministerial sobre a Sociedade da 
Informação da América Latina e Caribe, celebrada em 
Cartagena das Índias nos dias 18 a 20 de abril de 2018, os 
governos da região aprovaram a Declaração de Cartagena 
das índias, onde se incluiu a perspectiva integral de 
gênero nas políticas digitais da América Latina e do 
Caribe, além disso, se aprovou a Agenda Digital para a 
América Latina e Caribe (Elac2020), onde está incluído o 
compromisso dos países da região para promover uma 
perspectiva integral de igualdade de gênero nas políticas 
públicas de desenvolvimento digital. 

Brecha Zero - Quais iniciativas promove o CEPAL para 
reduzir a exclusão e acesso às TIC entre gêneros? 

Mario Castillo - Na sexta Conferência Ministerial sobre a 
Sociedade da Informação da América Latina e Caribe 
celebrada em Cartagena das Índias nos dias 18,19 e 20 de 
abril deste ano, os governos da região aprovaram a Decla-
ração de Cartagena das Índias, que inclui a perspectiva 
integral de gênero nas politicas digitais da América Latina 
e do Caribe, reafirmando a importância de “promover 
uma governança para a sociedade da informação que 
fortaleça uma cultura global de confiança na Internet 
mediante a promoção da cibersegurança, a harmoniza-
ção e coerência regulatória e institucional, e uma pers-
pectiva integral de gênero nas políticas digitais”. 

Além disso, os governos aprovaram a Agenda Digital 
para a América Latina e Caribe (Elac2020), com o objeti-
vo de ser um instrumento catalizador para a coordena-
ção dos esforços de cooperação regional em matéria 
digital. Esta agenda inclui 30 objetivos distribuídos em 
sete áreas de ação. 

O acesso à Internet é o primeiro requisito para que todos 
e todas possam optar pelos serviços digitais e promover 
a produção de conteúdo. Por isso, a Agenda parte para 
fomentar a elaboração e implementação de planos de 
banda larga com metas concretas e medíveis para o 
desenvolvimento de redes de alta capacidade, incenti-
vando investimentos e ressaltando a necessidade de 
trabalhar no cenário rural e semiurbano em áreas desa-
bitáveis. 

A CEPAL está envolvida para a região avançar na igualda-
de entre homens e mulheres, e na Agenda Digital inclui o 
compromisso de promover uma perspectiva integral de 
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igualdade de gênero nas políticas publicas de desenvolvi-
mento digital, “assegurando o pleno acesso e uso das TIC 
para as mulheres e crianças, além do impulso de sua 
participação e liderança em espaços públicos e privados 
de decisão”. 

Brecha Zero - Quais investimentos pode realizar no setor 
privado para ajudar a melhorar o acesso das mulheres às 
TIC? 

Mario Castillo - Observa-se uma baixa presença de 
mulheres em cargos relacionados com a tomada de 
decisão, assim como também entre o grupo de empreen-
dedores e em posições estratégicas de formulação e 
implementação de políticas na região. 

As empresas podem criar incidência em mulheres e crian-
ças na relação com a motivação pelas carreiras relaciona-
das com as TIC. Por exemplo, a aproximação de empresas 
para as escolas locais, celebrando jornadas de formação 
sobre temas de interesse vinculados a colaboração afim 
de diminuir a exclusão de gênero digital. 

Como exemplo, a GSMA lançou o Connected Women Com-
mitment Initiative, colaborando com operadoras a nível 
mundial com o objetivo de diminuir a exclusão de gênero, 
onde os sócios se comprometeram a tomar medidas para 
reduzir a exclusão de gênero de Internet móvel e/ou servi-
ços financeiros móveis em um mercado específico. 

Outras opções que podem ajudar a melhorar o acesso das 
mulheres às TIC do setor privado: 

– Equipamentos de contratação equilibrados, assim   
 como um sistema interno de cotas e adaptabilidade de  
 cargos para todas e todos; 
– Iniciativas que promovem o trabalho flexível ou
 sistemas de teletrabalho de forma que permitam
 combinar o âmbito profissional com o familiar, tendo  
 em conta que as tarefas domésticas na região recaem  
 sobre elas, no entanto, com especial atenção para   
 evitar aprofundar a divisão sexual de trabalho no   
 estabelecimento. Com precaução também de evitar   
 discriminações internas no âmbito profissional, ao   
 existir o risco de privilegiar quem trabalha de forma   
 presencial em relação com quem não o faz
 de forma remota. 
– Planos de sucessão formal em assuntos de gênero. 
– Programas de recuperação de talento (especialmente  
 em posições diretas). 

– Jornadas de recuperação de talento (especialmente  
 em posições diretas). 
– Jornadas de informação para mulheres e crianças,   
 com o objetivo de incentivar carreiras no âmbito das TIC. 

Brecha Zero - Como as TIC ajudam a diminuir as exclusões 
de gêneros que existem na região? 

Mario Castillo - em primeiro lugar, o emprego no âmbito 
das TIC oferece para as mulheres um avanço na autono-
mia econômica. O manejo das ferramentas relacionadas 
com as TIC é uma competência demandada não apenas 
na região, mas no mundo, estando relacionada com a 
empregabilidade e integração. 

O manejo de ferramentas TIC pode melhorar a ocupação 
de mulheres, por exemplo, através dos sistemas de 
teletrabalho e de localização graças às TIC, permitindo 
combinar no âmbito profissional com o familiar, devido 
ao fato de que as tarefas do cidadão na região recaem em 
maior medida sobre elas. No entanto, já que em empre-
sas que se privilegia o fato de trabalhar de forma presente 
pode frear o desenvolvimento profissional, o risco de 
aprofundar a divisão sexual do trabalho é o local. Em 
relação com a autonomia econômica, as TIC apresentam 
uma ferramenta para o desenvolvimento do emprego por 
conta própria. Além das possibilidades que oferecem em 
temas práticos, a teleformação pode ajudar a fortalecer a 
aprendizagem das mulheres empreendedoras, através de 
sites especializados em assessoramento, serviços de 
interesse entre outros. 

Um segundo âmbito importante que oferece as TIC 
para reduzir as exclusões de gênero na região é o 
educativo. Através do aprendizado à distância, permi-
tindo que as mulheres com falta de tempo, distância 
dos locais de treinamento, entre outras, tenham 
acesso ao aprendizado. 

Além disso, as TICs são úteis no combate à violência de 
gênero, através de sistemas de localização de pontos de 
atenção para mulheres, campanhas on-line, entre outros. 
Um terceiro elemento que oferecem as TIC para reduzir as 
exclusões de gênero está relacionado com o uso das 
ferramentas para transversalizar a perspectiva de gênero; 
O uso das TIC na troca e interação em âmbito público com 
a finalidade de criar uma cultura igualitária através de 
apps, páginas web, entre outras opções, promovidos por 
órgãos internacionais, mecanismos para adiante da 
mulher e organizações de mulheres, entre outros.
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“A CONECTIVIDADE DEVE
SER UM INSTRUMENTO
QUE REDUZ DESIGUALDADES”

Entrevista com Gabriel Contreras, 
Presidente Comissionado
do IFT

Entre as iniciativas que os diferentes reguladores do setor 
das telecomunicações realizam na região, aquelas orien-
tadas a potencializar a concorrência e aumentar a dispo-
nibilidade de espectro radioelétrico cobram relevância 
no momento de reduzir a exclusão digital. Ambas as 
medidas são também necessárias para que existam maio-
res oportunidades de adoção das Tecnologias da Infor-
mação e da Comunicação TIC para melhorar as condições 
de vida dos habitantes. Sobre o trabalho do regulador 
mexicano neste sentido, o Brecha Zero conversou com 
Gabriel Contreras, Presidente Comissionado do Instituto 
Federal de Telecomunicações (IFT). 

Brecha Zero - Como evoluiu o mercado do México no 
que se refere à concorrência? 

Gabriel Contreras - Estamos concentrados em cum-
prir com a agenda constitucional que tem como foco 
concorrência e cujo mandado é muito claro: procurar 
o desenvolvimento eficiente nos setores de telecomu-
nicações e radiodifusão. Através dos focos regulató-
rios buscamos reduzir todas as barreiras possíveis 
para poder concorrer. Como também somos autorida-
de em matéria de concorrência econômica, nos pedi-
ram que toda a política de concorrência permeie toda 
a ação regulatória do Instituto. 

Com base nisto lançamos regulamentação que se 
propõe a reduzir barreiras para poder concorrer. Um 
bom exemplo disto é a concessão única, se antes era 
necessária uma concessão para contar com espectro 
radioelétrico ou ter infraestrutura própria, agora é um 
título que habilita prestar serviços, o que tem contri-
buído na oferta das operadoras. 

Além sido, reduziram os limites de investimento 
estrangeiro e isso permitiu a entrada de operadoras 
como AT&T. Também temos mais que duplicado o 
espectro radioelétrico que tínhamos no mercado e 
isso também reduziu barreiras para poder concorrer, 
entre muitas outras ações. 

Estas medidas permitiram que os preços, assim como 
na economia como um todo, nas telecomunicações, 
caíssem: 25%, a telefonia móvel caiu 43%, o preço 
médio do gigabyte nos planos de telefonia caiu 70%. 
Esta queda nos preços é muito considerável, e é atra-
vés da concorrência que as operadoras são as que 
oferecem os melhores preços. 

Gabriel Contreras, Presidente Comissionado do Instituto 
Federal de Telecomunicações (IFT). Em sua formação acadêmi-
ca é advogado pela “Escuela Libre de Derecho” e conta com 
mestrado em Direito, Economia e Políticas Públicas pelo “Insti-
tuto Universitario Ortega y Gasset”, da Espanha. Assim, entre 
outros cargos, em sua formação de trabalho desempenhou 
como Conselheiro Adjunto de Legislação e Estudos normativos 
no Conselho Jurídico do Executivo Federal, Secretário Técnico 
na Presidência da República, Diretor Jurídico Geral de Normati-
va e Consultor no Instituto para a Proteção da poupança bancá-
ria, diretor de ligação com os setores de saúde, educação, 
trabalho, fiscal e financeiro da Comissão Federal para Melho-
rias Regulatórias, bem como Diretor de Assistência Jurídica 
Internacional na Procuradoria Geral da República.  
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Mas não apenas em melhores preços, também em 
melhor qualidade. Tanto que há poucos anos, a 
grande maioria das conexões fixas iam de 2 e 10 Mbps, 
hoje inverteu-se por completo, mais de 80% das cone-
xões fixas tem velocidades de 10 a 100 Mbps. 

Então temos melhores preços, com melhores qualida-
des, mas o mais importante, para mais pessoas. Todos 
os indicadores de penetração e tele densidade têm 
crescido de forma importante, as linhas de banda 
larga móvel triplicaram junto à população, a banda 
larga fixa cresceu cerca de 30%, a televisão paga cres-
ceu cerca de 33%, sendo assim todos os indicadores 
nos dizem que a via é correta. 

Concluindo: temos mais serviços, com melhores 
preços, para mais pessoas, com melhores qualidade. 
Isso nos diz que o caminho é correto, que a rota de 
concorrência para seguir gerando investimentos é 
certa. E este aumento na oferta também muda em 
radiodifusão. 

Brecha Zero - Quais setores verticais avançaram mais 
durante os últimos anos? 

Gabriel Contreras - Temos um desafio importante que 
não é privado do México, é um fenômeno que se obser-
va em todo o mundo, no entanto especialmente em 
nossa região. O que fizemos foi diagnosticar por meio 
de uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de 
Estatística do México respondendo: para que se usam 
as telecomunicações. Esta pesquisa demonstrou que, 
em essência, o uso é para se comunicar, se informar ou 
se entreter. 

O certo é que há um caminho muito importante para 
avançar, para apropriar as TIC. Temos uma exclusão, 
que vai além da exclusão de acesso, uma exclusão de 
apropriação das TIC. Para poder fazer com que a 
conectividade seja um instrumento que reduza as 
desigualdades, que envolvam os serviços e que gere 
bem-estar social. 

Agora se avançou, e também de forma importante em 
vários indicadores, um exemplo disto é o Instituto 
Mexicano de Segurança Social (IMSS), que é encarre-

gado da segurança social, e está digitalizando seus 
trâmites. Para isto, colocou em prática um app chama-
do IMSS digital. Este app permite que se realize mais 
de 180 milhões de trâmites online, por parte dos usuá-
rios, e isto gerou um banco de dados de mais de 7 
bilhões de pessoas. No entanto, mais que um banco de 
dados econômico, melhora a atenção à saúde junto à 
população, e este é um dado muito relevante. 

Por sua vez, de acordo com dados da associação mexi-
cana da Internet, 3 em cada 4 internautas realizaram 
compras online durante 2017, isto reflete o crescimen-
to também de forma importante das plataformas para 
o consumo. E também tem incidido positivamente na 
inclusão digital, por exemplo através da banda larga 
móvel. De 2012 até 2017, passamos de 800 mil usuá-
rios de banda larga móvel para 15 milhões de usuários. 

Isto reflete pouco a pouco, em setores relevantes, 
como no caso da Saúde, comércio e inclusão financei-
ra. Por isso o caminho a ser percorrido segue longo, e 
deveríamos buscar o interesse de todos, pois que se 
apropriem destas tecnologias para todos os processos 
produtivos, porquê depois todos iríamos atrás de 
todos eles. Aumentar a produtividade, reduzir as desi-
gualdades, estamos na direção certa. 

Brecha Zero - Como evolui a exclusão que existia nas 
TIC nas microempresas? 

Gabriel Contreras - Avançamos, e recentemente publi-
camos nosso estudo diagnosticando sobre a penetra-
ção das TIC nas PMEs e nas MiPyMEs.  Nas microem-
presas onde menos intensidade no uso das telecomu-
nicações se observa, no entanto nas médias e peque-
nas se está utilizando cada vez mais. Utilizam para 
posicionar produto, para gerar conhecimento e pouco 
a pouco vemos que isto vai permeando de forma posi-
tiva, no entanto certamente é um caminho que, toda-
via, falta percorrer. Não apenas para anunciar, mas 
para acercar a oferta da demanda, e para incorporar os 
plenos processos produtivos, que permitem agregar 
valor e por isso aproveitar de melhor maneira. É um 
desafio que compartilhamos com muitos países do 
mundo, mas o caminho nos mostra que estamos na 
direção correta. 



Juan Luis Núñez, gerente geral da Fundação País Digital desde 
julho de 2012. Ele é advogado pela PUC do Chile. Além disso, é 
Mestre em Direito (LLM) com certificação em Direito Comercial 
Internacional, pela American University Washington College of 
Law, de Washington DC, USA. 
Profissionalmente está ligado às telecomunicações, à livre 
concorrência e ao âmbito regulatório, tendo se destacado na 
participação de vários litígios que introduziram importantes 
modificadores aos ditos mercados em seus países de origem. 
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É INDISPENSÁVEL CONTAR
COM BONS PROVEDORES
DE INTERNET MÓVEL

Entrevista com Juan Luis Núñez,
Gerente Geral da Fundação
País Digital do Chile 

A implementação de programas que busquem potenciali-
zar o envolvimento das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) com a sociedade avançam cada vez 
mais na região. No Chile, parte deste trabalho é realizado 
pela Fundação País Digital, que trabalha há 16 anos 
fomentando o desenvolvimento de uma cultura digital e 
tecnológica, assim como articulando a construção de 
alianças e a realização de projetos público-privados. Para 
isto, o Brecha Zero dialogou com Juan Luis Núñez, geren-
te geral da Fundação País Digital.

Brecha Zero - Qual função cumpre o País Digital? 

Juan Luis Núñez - O “Fundación País Digital” busca incen-
tivar o desenvolvimento e promover o uso da tecnologia 
no Chile. Para isto, a Fundação se vincula aos setores 
público e privado para gerar ações nas áreas que conside-
ramos especialmente importantes para o desenvolvi-
mento do país, como Educação, Desenvolvimento Digital 
e Cidades Inteligentes. 

O País Digital, além disso, busca aportar a discussão 
pública a respeito das TIC e das telecomunicações, procu-
rando gerar profundas reflexões que nos levam a obten-
ção de propostas de utilidade para o país. 

Nossa função, e principal preocupação, é zelar pelo 
desenvolvimento integral do país, reunindo representan-
tes do mundo da educação, da tecnologia e do setor 
privado para pensar em conjunto em como solucionar os 
assuntos mais urgentes, como a exclusão digital, e proje-
tar cenários futuros que nos garantam estar em dia com 
as atualizações. 

Brecha Zero- Qual é a sua contribuição para o fim da 
exclusão digital no Chile? 

Juan Luis Núñez - Na Fundação País Digital buscamos 
que nosso país viva uma cultura digital que, por certo, 
enfrente o problema da exclusão digital e resolva as 
diferenças geradas por ela. 

Entre nossas ferramentas principais estão os projetos, as 
pesquisas e os estudos que não apenas abordam, mas 
também propõem cursos para resolvê-las. Para nós, a 
chave é perseguir o ideal de desenvolvimento social e 
humano através das TIC. 

Neste sentido, uma das nossas propostas mais valoriza-
das é o Programa “Tus Ideas”, uma iniciativa que busca 
que os estudantes aprendam a programar aplicativos e 
com isto não apenas adquiram novas habilidades, mas 
que descubram novas possibilidades de desenvolvimen-
to pessoal e porquê não, profissional. 



BRECHA ZERO CONVERSACIONES 18

Neste sentido, o programa tem mais de três mil crianças 
de nosso país aprendendo sobre programação. O mais 
interessante disto é que as crianças aprendem com 
professores de seus próprios colégios, que se capacitam 
com a Fundação País Digital e repassam seus conheci-
mentos aos seus alunos. 

Brecha Zero - Qual o aporte pode realizar as TIC para o 
desenvolvimento do Chile? 

Juan Luis Núñez - No século XXI, as TICs são tão cotidia-
nas quanto naturais. Quase sem perceber, adotamos o 
uso de tecnologias tanto para nos comunicar, para nos 
informar, para nos educar e, se eu posso, para viver. A 
nível pessoal, as TIC tornaram-se diárias e amigáveis, o 
que não foi totalmente traduzido a nível nacional. 

Por décadas, o Chile tem uma das economias líderes da 
região e tem estado na vanguarda das transformações 
que o mundo tem enfrentado. Supomos estar à altura da 
globalização, a abertura dos mercados e à mudança 
climática. A transformação digital está nos impedindo o 
mesmo esforço, urge que as instituições adequem seus 
processos e que o estado assuma a digitalização. 

Para isto, é fundamental gerar capital humano avançando 
em matéria tecnológica, e como se muda isso? Incorporando 
no currículo escolar as habilidades digitais e de programação 
e dando continuidade a nível superior e pós-graduação. O 
objetivo central é contar a curto prazo com cidadãos digitais. 

Contar com cidadãos digitais não é capricho e já quase 
não é vanguarda, a transformação digital, tanto no setor 
público, como privado, é essencial para alcançar o desen-
volvimento do país. A tendência mundial nos mostra 
como a economia tem se tornado digital e como aqueles 
países que não assumem o desafio ficam para trás. 

Contudo, a evidencia nos mostra que o digital não apenas 
impacta a nível externo, mas também a nível interno. A 
maior capacidade de inovação em empresas e pessoas, 
as melhorias em educação e a criação de mercados mais 
eficientes geram naturalmente melhores oportunidades 
de emprego, diversificam as matrizes produtivas e incen-
tivam o crescimento. 

Brecha Zero - Qual oportunidade apresenta o Chile para 
um mercado digital? 

Juan Luis Núñez - Devemos considerar que os mercados 
digitais não apenas facilitam os processos de comercia-

lização, mas também geram oportunidades de trabalho 
e sustentam pequenas e médias empresas porque lhes 
permite amplificar as possibilidades de contato com 
seus clientes. Neste sentido mais amplo, a Câmara de 
Comércio de Santiago projetou que as vendas de e-com-
merce de varejo passem do atual 4,5% para 8,5% das 
vendas totais do setor para 2020. Estas cifras demons-
tram crescente interesse por parte dos consumidores 
em comprar online. 

Isto afirma que o Chile conta com uma tremenda oportu-
nidade de crescimento. Se o país procura estar à altura do 
desafio, não apenas o e-commerce no varejo crescerá, 
mas também as pequenas e médias empresas, e final-
mente, o país. 

O desafio neste cenário é cobrir as exclusões que entor-
pecem o crescimento. Segundo estudo deste ano da CCS 
sobre o mercado mobile no Chile, do Centro de Estudos 
Digitais, mostra que um dos grandes desafios do comér-
cio eletrônico é pensar na “omnichannel” e, especial-
mente, nas plataformas móveis, para que a experiencia 
de compra dos consumidores seja mais fluída possível, 
entre as possibilidades de compra combinada entre 
virtual e a física. A América Latina possui a maior taxa de 
crescimento do mobile commerce no mundo e o Chile 
não deve ficar atrás. 

Brecha Zero - Quais iniciativa tomadas pelo governo do 
Chile para aumentar a conectividade considera importan-
te destacar? 

Juan Luis Núñez - Um dos aspectos fundamentais da 
modernização do estado é a transformação digital, e 
neste sentido, durante os últimos anos, o estado tem 
demonstrado numerosos avanços, por exemplo, entre 
outros, além do fomento permanente do uso de meios 
digitais para acessar serviços. 

Também tem surgido novas plataformas online para 
realizar trâmites digitais em instituições do estado como 
o escritório empresa (continuação do programa Empresa 
Em Um Dia), que facilita o empreendimento, criação e 
operação de empresas. 

Em termos de conectividade, a fibra óptica austral (FOA) 
é, sem dúvidas, um projeto estratégico não apenas para 
as regiões externas, mas também para o Chile. É urgente 
conectar-se ao país do próprio território pensando em 
potencializar o desenvolvimento das regiões de Aysén e 
Magallanes. 
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Brecha Zero - Quais medidas acredita que são necessárias 
para o futuro? 

Juan Luis Núñez - A Fundação País Digital tem seguido 
próxima do avanço da digitalização do estado através de 
seus estudos. Em matéria de transformação digital, uma 
das tarefas mais urgentes é digitalizar o quanto antes a 
totalidade dos tramites e Fundação País seguirá medindo 
tal avanço. 

O desafio é conscientizar o setor público dos benefícios 
que traz consigo a transformação digital, sobretudo pela 
redução de custos que implica, tanto para instituições 
como para os cidadãos. 

Tampouco pode-se obviar as vantagens da inovação nos 
processos produtivos, a agilidade que podem adquirir os 
processos internos e a eficácia na resposta que pode 
mudar no momento de ser requerido pelos usuários das 
instituições públicas. 

Assim como incentivar o uso dos meios digitais é urgente, 
a massificação destes processos passa a gerar confiança 
junto aos usuários apenas ao contar com essa confiança, 
os usuários validarão o uso da Internet como um canal 
certo de vinculação com o estado. 

Brecha Zero - Quais iniciativa tomadas pelo setor privado 
ajuda a reduzir a exclusão digital? 

Juan Luis Núñez -  As iniciativas que estão emergindo do 
setor privado para contribuir para reduzir a exclusão 
digital são inúmeras e todas muito positivas. Desde 
empresas diversas é evidente o interesse de concretizar a 
digitalização e operar neste ambiente. 

No entanto, o mais notável é o apoio de algumas empre-
sas a projetos que não apenas buscam a digitalização, 
mas também buscam promover o desenvolvimento 
social do país, pois são essas as empresas que olham para 
o Chile com olhos futuros. 

A Samsung, por exemplo, trabalha conosco para imple-
mentar o “Programa Tus Ideas”, uma iniciativa que apro-
xima os alunos da programação de aplicativos. Eles estão 
dirigindo o programa porque acreditam na necessidade 
de oferecer novas habilidades pensando no futuro. 

Brecha Zero - Qual a importância dos serviços de banda larga 
móvel no momento de buscar reduzir a exclusão digital? 

Juan Luis Núñez - A cobertura dos serviços de banda 
larga móvel são, por si só, uma solução para os usuários 
que não podem acessar a Internet. Os serviços móveis 
são um aliado indispensável para chegar a lugares que 
geograficamente estão impossibilitados de contar com 
provedores de internet estáveis. 

Além disso, a banda larga móvel se converteu em uma 
alternativa que resolve a necessidade de mobilidade 
continua que requer alguns usuários, garantindo conti-
nuidade de conexão e flexibilização da conexão. 

É indispensável contar com bons provedores de internet 
móvel, porque uma coisa é ter conectividade e contar com 
os serviços básicos, no entanto o que devemos apontar é 
ter boa conectividade para assegurar que os processos 
digitais estejam ao alcance de todos e a transformação 
digital se torne real. Devemos nos concentrar em que 
todos, a maior quantidade de usuários possíveis possam se 
conectar, do contrário, teremos que permanecer análogos. 
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“A EXCLUSÃO DIGITAL IMPLICA
EM UMA EXPLOSÃO DE
IMPACTOS MULTIDIMENSIONAIS
EM CADA SETOR”

Entrevista J. Eduardo Rojas,
Presidente Executivo
da Fundação REDES. 

A discussão sobre qual tipo de ferramenta é necessária 
para reduzir a exclusão digital em cada um dos países 
abrange os diferentes setores que compõem a sociedade. 
Desde o governo, passando pelo setor privado, a comuni-
dade acadêmica, até as associações civis devem partici-
par do debate para aumentar as oportunidades de acesso 
às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 
Nesse sentido, a Fundação REDES da Bolívia busca articu-
lar e promover processos de desenvolvimento sustentá-
vel em todos os níveis da sociedade. Sobre o trabalho da 
fundação e a importância do desenvolvimento das TIC 
naquele país, o Brecha Zero conversou com J. Eduardo 
Rojas, seu Presidente Executivo.

Brecha Zero - qual importância atribui as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC) no desenvolvimento 
socioeconômico da Bolívia? 

J Eduardo Rojas - Entre 2003 e 2005 contribuí no dese-
nho da “Estratégia Nacional de Tecnologias de Informa-
ção e de Comunicação (ETIC)” na Bolívia, um marco 
fundamental na institucionalização do discurso do 
Planejamento da inserção das TIC no Estado boliviano. 
Desde então, um período histórico de paixão coletiva ao 
discurso do desenvolvimento tecnológico é estabeleci-
do. Paralelamente, o mercado tecnológico – formal e 
informal – revitalizou e massificou o consumo de utensí-
lios eletrônicos no país, nos âmbitos urbano e rural. A 
cultura burocrática e normativa das democracias 
modernas legitimou o desenvolvimento de marcos 
regulatórios regionais e nacionais, somando-se à expe-
riência de diferentes países do mundo (sob o título de 

“Direito Internacional” – a propósito, historicamente 
“dominado” pelos EUA), o que levou ao atual “desenvol-
vimento do setor regulatório” das telecomunicações e 
atualmente das TIC … Esta breve análise nos permite 
entender a relevância política, econômica e social das 
TICs na Bolívia, com processos e marcos históricos clara-
mente evidenciados – pelo menos nos últimos 16 anos – 
em quase todas as dimensões da vida cotidiana. O 
consumo tecnológico foi estabelecido com sucesso no 
cotidiano da população; tendo se firmado no imaginário 
como “necessidades básicas”, que marcou o discurso de 
seus representantes, empresas e autoridades políticas 
do país. Consequentemente, o acesso massivo a infor-
mações em tempo real (internet móvel) impactou a 
configuração do desenvolvimento geracional e reconfi-
gurou completamente o imaginário local-global em 
torno das questões da vida no século XXI. Hoje, o 
número de telefones celulares excede o número de 
pessoas que vivem na Bolívia, estabelecendo um cená-
rio nacional de dependência tecnológica em um merca-
do global cada vez mais competitivo. 

Neste contexto, a Fundação REDES redimensionou seu 
campo de ação, desde a “construção da sociedade da 
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informação da Bolívia” até a “construção coletiva da 
Sociedade Inteligente / Cidadania”, focando, portanto, 
no desenvolvimento da sociedade. Multidimensional 
sujeito que faz uso intensivo e inteligente de conheci-
mento para suas decisões diárias. Essa abordagem 
redimensiona a importância que atribuímos às tecnolo-
gias, mas sobretudo ao conhecimento, na sociedade 
boliviana contemporânea. 

Brecha Zero - Quanto pode influenciar na evolução e no 
desenvolvimento socioeconômico do país o fim da exclu-
são digital? 

J Eduardo Rojas - Visto como política de Estado, a exclu-
são/brecha digital implica investimento público, plane-
jamento e institucionalização de recursos humanos. A 
partir de uma abordagem comercial, trata-se de ampliar 
a carteira de clientes, obtendo um retorno sobre os 
lucros dos investimentos, geralmente privados. Do 
ponto de vista dos usuários, trata-se basicamente de um 
orçamento mensal de despesas agregadas à cesta fami-
liar, bem como da ação multidimensional e reação à 
exposição familiar a conteúdos digitais interativos 
(bons, ruins e suas consequências, chamados pela 
Fundação REDES como “Violência Digital”). Qualquer 
uma das ações mencionadas em cada campo e com 
cada ator implica uma explosão de impactos multidi-
mensionais em cada setor. 

Nessa perspectiva, em termos gerais, a redução do 
abismo digital implica em algumas condições mínimas: a) 
um Estado (território local, com população, território e 
identidade) que subsidie as despesas básicas de acesso 
às TIC (de eletricidade, telecentros educacionais); ou 
distribuição de computadores para estudantes); b) Pres-
tadores de serviços no “mercado digital” (Ecossistema da 
economia digital); c) Consumidores, compostos por usuá-
rios, particularmente compostos por unidades familiares 
que agregam ao ambiente familiar o conceito de “tecno-
logia e comunicação digital”. Sob essa perspectiva e 
dadas as características do mercado consumidor de TICs 
na Bolívia, é possível afirmar que a redução da exclusão 
digital, a) é energizada pelo próprio mercado de tecnolo-
gia global, e b) que gera fluxo de caixa e capital financeiro 
nacional e transnacional no país. Como setor, as teleco-
municações e as TIC geram um fluxo econômico significa-
tivo no país … A questão fundamental é: na Bolívia, há 
acesso equitativo e / ou redistribuição do capital financei-
ro do mundo digital? 

Brecha Zero - Quais creem que são as medidas que deveria 
realizar adiante do governo boliviano para reduzir a exclu-
são digital? 

J Eduardo Rojas - Desde a promulgação das Leis das 
Telecomunicações e TIC em 2011 (cujo processo de 
construção também teve a honra de participar), uma 
abordagem de que informeu às autoridades com quem 
trabalhei foi a consideração da reconceitualização do 
“setor de Telecomunicações e TIC”, além da perspectiva 
setorial, hiperespecializada e fragmentada, típica da 
abordagem ocidental que “separa em unidades contro-
láveis qualquer assunto abordado ”; estabelecendo a 
necessidade de reconceituar as TICs como um “Setor 
Transetorial”, lembro que essa perspectiva foi bem rece-
bida na Reunião Ministerial da Sociedade da Informa-
ção, organizada pela CEPAL no Chile. Assim, uma primei-
ra medida governamental seria “reconceitualizar” as 
abordagens de tecnologias no paradigma do “Bem 
Viver” e do “Sujeito do consumo tecnológico plurinacio-
nal” e, consequentemente, re-imaginar uma estrutura 
institucional burocrática no auge a partir desta perspec-
tiva. É claro que, pelo menos no caso boliviano, o 
contexto político de reformas e transformações é abso-
lutamente proativo, embora exija mais imaginação e 
capacidade de resposta. 

Brecha Zero - Quais mercado verticais (saúde, segurança, 
trabalho etc) observa que tiveram maior influencia no uso 
das TIC? 

J Eduardo Rojas - Quem não usa computador ou celu-
lar nas áreas de Saúde, Educação e Trabalho? O 
Estado não precisa assumir a responsabilidade pela 
emergência “voluntária” do consumo digital estabele-
cida nas despesas diárias de cada cidadão boliviano. 
As instituições públicas centrais têm despesas em 
seus orçamentos para a compra e manutenção de 
seus equipamentos tecnológicos e de telecomunica-
ções. Instituições públicas locais (municípios e 
províncias) aprendem a incorporar esses itens em 
seus Orçamentos Anuais de Operações. É uma ques-
tão de tempo, para mentes técnicas criativas e a 
cultura de compras públicas, incorporar itens relacio-
nados à gestão de conteúdo e produção, bem como o 
surgimento de uma economia digital boliviana. Clara-
mente, os investimentos nos Programas de Educação 
e TIC são visíveis, em cuja gênese participa justamen-
te a Rede TICBolivia. 
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Brecha Zero - Quais são as iniciativas realizadas pelo Red 
TIC para que os bolivianos possam aproveitar a vida 
cotidiana dos cidadãos? 

J Eduardo Rojas - Desde 2003, a TICBolivia consolidou 
uma rede de mais de 26 atores multisetoriais que traba-
lham em 7 de 9 departamentos do país. Temos desenvol-
vido experiencias em campo do uso das TIC para o desen-
volvimento, TIC e agricultura, TIC e educação e para TIC 
para governabilidade. Temos sustentado conversas com 
autoridades nacionais e influenciado em várias das políti-
cas públicas sendo a mais relevante a ETIC e o programa 
NTIC do Ministério de Educação. Além disso, temos 
desenvolvido so�ware, jogos online e materiais didáticos 
educativos endossados pelo Ministério de Educação. 
Atualmente, a TICBolivia atravessa um processo de 
reestruturação profundo para buscar a sustentabilidade, 
liderado pela Fundação REDES em qualidade do Presi-
dente Diretivo. 

Brecha Zero  - Qual a importância considera que as tecno-
logias de Banda Larga Móvel possuem no uso cotidiano 
das TIC para os Bolivianos? 

J Eduardo Rojas - Em 2012 tive a oportunidade de realizar 
o estudo sobre projeções e potencialidades do mercado 
de telecomunicações móveis na Bolívia, junto com a 
Unesco, Colnodo e TIC Bolivia. E avisaremos: as comuni-
cações móveis dinamizam o fluxo de capital a escala 
multidimensional, que implica: 

 • Despesas individuais para consumo de Megas ou   
  ligações móveis;
 • fluxo de caixa individual-empresa (Fornecedor);
 • fluxo de caixa usuário-empresa / desenvolvedor;
 • fluxo de caixa nacional – empresas transnacionais.
 • Retorno individual ou despesa / consumo
  de telefonia e internet móvel. 

Dada essa clara visualização do modelo de negócios orien-
tado para o “consumo” e o “gasto diário”, a Fundação REDES 
tem focado sua atenção nos “usos sociais” e “regalias” do 
consumo de telefonia móvel e internet, gerando uma 
enorme quantidade de evidências – internacionalmente 
reconhecido – no campo da # cidadania e #ViolenciaDigital. 

Brecha Zero - Quanto aporta a banda larga móvel no 
desenvolvimento socioeconômico da Bolivia? 

J Eduardo Rojas - Em 2014 e 2015, tive a oportunidade de 
trabalhar com as três operadoras de telefonia móvel na 
Bolívia durante a campanha “No Caigas en la Red” coor-
denada pela ATT, assessorada pela REDES e patrocinada 
pelas Empresas de Telecomunicações da Bolívia. Sem 
dúvida, a banda larga móvel contribui para o fluxo nacio-
nal de capital financeiro distribuído entre as três princi-
pais operadoras do país ENTEL, VIVA e TIGO. Nesse 
campo, ficamos impressionados com a falta de iniciativas 
das empresas comunitárias de telecomunicações que 
permitem precisamente que esse fluxo de capital seja 
redistribuído entre os grupos populacionais. 

Brecha Zero - Como considera que se posiciona a Bolivia 
para a implementação da 5G? 

J Eduardo Rojas - O Ministério de Obras Públicas da 
Bolívia, através de seu Vice Ministério de Telecomunica-
ções anunciou que o país está oficialmente orientando as 
políticas públicas para a implementação da tecnologia 
5G no país. Considerando nossos mais de 10 anos de 
experiência na análise de fenômenos relacionados à 
Sociedade da Informação e o deslocamento de infraes-
trutura de telecomunicações, realizamos algumas 
reuniões de cooperação técnica com ativistas e técnicos 
da Europa e da América Latina para compartilhar e aces-
sar para estudos e informações sobre as implicações e 
impactos da instalação da tecnologia 5G.
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AMÉRICA LATINA DEVE INVESTIR
NA FORMAÇÃO DO USO DAS
TIC NA EDUCAÇÃO

Entrevista com Miguel Gallegos, 
Diretor do Programa 
de Alfabetização Digital
da Rede Educacional Mundial

A incorporação das Tecnologias de Informação e da 
Comunicação (TIC) para o setor de educação tem várias 
arestas. Em geral, quando são os Estados que realizam 
essas iniciativas, são adotadas metodologias para a 
entrega de dispositivos a alunos, professores e estabele-
cimentos; no entanto, um trabalho integral é importante 
quando se procura esses objetivos.

A Rede Mundial de Educação (REDEM) trabalha com este 
tipo de implementação, uma organização que busca 
elevar o nível educacional de alunos e professores 
através das TIC. Funciona como uma plataforma para 
distribuir essas ferramentas, bem como metodologias de 
ensino, onde professores e escolas são retroalimentados 
por experiências diferentes. 

Brecha Zero - Qual a importância da incorporação das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no siste-
ma de ensino? 

Miguel Gallegos - Desde a origem das civilizações antigas, os 
seres humanos tinham a necessidade de se ajudar com 
várias ferramentas de contagem. Esses instrumentos tecno-
lógicos foram evoluindo, passando por diferentes momen-
tos, materiais e costumes. A invenção da máquina analítica 
de Charles Babbage (1833) e a Máquina de Alan Turing (1936) 
daria o padrão para chegar ao que hoje conhecemos como 
um computador. Uma ferramenta tecnológica que atual-
mente não serve apenas ao ser humano nas questões de 
contagem e computação, mas vai muito além dessas origens. 

Tecnologia que o homem criou por meio de sua evolução 
histórica, serviu para facilitar a sua permanência no 

planeta Terra. Todas estas invenções geradas foram desti-
nadas a contribuir para o próprio desenvolvimento 
humano, social, produtivo, e até para ajudar a ter uma 
vida mais agradável, confortável, prática e feliz. 

Assim, chegamos ao presente, onde homens e mulhe-
res de todas as idades, em grande parte do mundo, 
utilizam as chamadas TIC. Termo que foi construído 
para generalizar o grande número de tecnologias 
existentes hoje e que podemos considerar gerado a 
partir do telégrafo (1836), do telefone (1876), do rádio 
(1920), da televisão (1926), do primeiro computador 
IBM (1944), do transistor (1948), do circuito integrado 
(1957), do conceito de computação (1957), da Internet 
(1969), do microprocessador (1971), das linguagens de 
programação, dos diversos so�wares e hardwares, do 
laptop (1982), do telefone móvel (1983), da criação dos 
protocolos HTTP e HTML (1990), do WWW (1991), da 
conectividade sem fio Wi-Fi (2000), do tablet digital 
(2001) e finalmente, de muitas tecnologias sofisticadas 
cada vez mais avançadas e digitais. 

Novas formas de informação, comunicação e transmis-
são surgiriam para estar a serviço dos seres humanos. 
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Assim, as chamadas TIC seriam colocadas a serviço das 
sociedades em todo o mundo. Podemos encontrar seu 
uso em vários campos e disciplinas sociais. Embora, às 
vezes, eles sejam usados apenas para comunicação, 
outros para se informar e muito mais para se divertirem; 
mas também trabalham para produzir, comercializar, 
inovar, projetar e até ensinar. 

Ensinar é sinônimo de educação, o que significa pensar 
na possibilidade de utilizar as TIC no campo da educação, 
isto é, nos sistemas educacionais. O que vem acontecen-
do há vários anos – poderíamos considerar -, desde a 
década de 40, quando algumas tecnologias foram 
usadas, como o rádio e até a mídia televisiva – só para 
citar algumas – para ministrar alguns cursos, até os 
nossos tempos em que o desenvolvimento da ciência da 
computação, evoluiu e unificou vários elementos que 
permitiriam o uso de computadores em alguns sistemas 
educacionais. 

Assim, novas tecnologias de informação e comunicação 
(NTICs) estariam presentes para serem utilizadas nas 
escolas e nos sistemas de ensino. 

Um caminho que não é fácil, com mais de um século de 
evolução permanente, cada vez mais acelerado, inova-
dor e influente na espécie humana. As TICs atingiram 
um nível de importância e influência em todos os seto-
res da sociedade, na medida em que atualmente as 
organizações internacionais sugerem aos governos em 
todo o mundo que usem as TICs em seus processos 
educacionais. 

Pessoas de todo o mundo estão conectadas – conectadas 
e interligadas digitalmente – mais do que nunca. Tal é a 
sua influência, que hoje a educação é ministrada online, 
de forma assíncrona, sem estar presente em um só lugar, 
utilizando diferentes plataformas, vídeos, áudios, multi-
mídia, aplicativos, enfim, hoje você pode ensinar ou 
aprender mais, aproveitando das TIC que estão presentes 
em qualquer escola. 

Estamos em um momento histórico para o futuro da 
educação presencial, da educação com uso, e sem o uso 
das TIC. 

Embora devemos lembrar que, em qualquer sistema 
educacional, um conjunto de diferentes elementos está 
interagindo, como normativo, organizacional, operativo e 
atualmente tecnológico, no qual as TICs entram em ação. 
Ou seja, as TICs são apenas mais um fator no mundo da 

educação, tão grande ou tão pequeno quanto o sistema 
queira considerar, o que pode até beneficiar ou afetar os 
próprios sistemas educacionais, de acordo com a inter-
-relação que eles têm com os outros fatores da educação. 

Brecha Zero - Como você acha que a inclusão das TIC na 
educação pode ajudar a reduzir o Dividendo Digital? 

Miguel Gallegos - Como mencionei, as TIC podem tanto 
beneficiar quanto prejudicar os processos educacionais, 
tudo dependerá do relacionamento que é previamente 
planejado para ser incluído nos sistemas educacionais. 
Não é suficiente incluir as TIC na educação. Devemos dar 
forma e significado a essa inclusão, ou seja, devemos 
planejar, treinar, dirigir, adaptar, avaliar, preparar o 
campo educacional em que se pretende incorporar. 

Com a inovação do laptop e, acima de tudo, do tablet 
digital no início do século XXI, muitos países do mundo 
começaram a implementar programas para o fornecimen-
to de dispositivos móveis nas escolas. O primeiro deles foi 
o Uruguai, em 2007, com o plano Ceibal e, posteriormente, 
muitas nações – especialmente as latino-americanas – 
seguiram seus passos. Mas a triste realidade foi ver muitos 
desses programas fracassarem. Sem rumo e sem direção. 

Prova disso é o relatório divulgado pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 
2015, no qual, através de um estudo aplicado pela mesma 
agência em sessenta e três países, denominado “Estu-
dantes, Informática e Aprendizagem: fazendo a conexão 
“, concluíram que, apesar do uso das TIC, não houve 
melhoria no desempenho acadêmico dos alunos, pelo 
menos até essa data. 

Devemos ficar atentos a novos relatórios mais recentes e 
considerar as variáveis analisadas no momento. 

Assim, o fosso digital é um termo que é comumente 
relacionado à diferença entre ter acesso às TIC ou não. É 
uma questão muito importante, razão pela qual está 
sendo abordada nas comunidades industriais, acadêmi-
cas, educacionais e especialmente governamentais, onde 
o principal é não ficar de fora do acesso às tecnologias 
digitais que evoluem mais rapidamente a cada dia. 

Como educador, me atentaria mais à análise do uso que é 
dado aos dispositivos móveis do que no acesso a eles. 

Até a questão do acesso é algo que não deveria mais com-
petir tanto com os governos, no sentido de adoção. Hoje 
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em dia, uma alta porcentagem de habitantes em cada 
país pode obter acesso às TICs por conta própria, princi-
palmente com foco em dispositivos móveis. 

Os custos diminuíram, o acesso pode ser deixado de 
lado, o que realmente preocupa são os usos, com os 
quais eu gostaria de me referir à importância do treina-
mento, atualização e formação no uso de tecnologia 
digital, tanto para professores quanto para os estudan-
tes. É nesse sentido que os governos da América Latina 
devem investir. 

Brecha Zero - Quais desafios a América Latina enfrenta em 
relação à inclusão das TIC na educação? 

Miguel Gallegos- Antes de mais nada, eu pensaria que a 
América Latina é um consumidor de tecnologia. Acho que 
é isso que culturalmente continuamos a pensar, a consu-
mir. Raramente ouvimos o termo, inovamos, criamos ou 
geramos tecnologia. Acho que esse deveria ser o desafio, 
que em nosso continente deveríamos pensar em dar esse 
salto e seguir em frente para desenvolver modelos de 
geração de TIC. 

Mas enquanto isso não acontece, certamente devemos 
continuar a usar a tecnologia asiática, devemos continuar 
a incluí-la. 

A inclusão das TIC na educação dos países é uma questão 
que corresponde aos governos através de seus ministé-
rios ou secretarias de educação. É um tema de política 
pública de inclusão na educação, de incorporação à 
agenda governamental. Como sabemos, as políticas têm 
um ciclo de vida: identificação, desenho, seleção, imple-
mentação e avaliação. 

Por isso, acredito que, com a experiência destes primei-
ros anos do século no campo da tecnologia educacional, 
os governos latino-americanos devem gerar novas políti-
cas inclusivas que não se limitam a equipar e fornecer 
acesso às TIC. O importante será a conscientização, 
evocando Paulo Freire, dos usos educacionais dados às 
TIC, institucional e individualmente. 

Brecha Zero - Quais trabalhos o REDEM realiza para 
aumentar a adoção de TIC no setor de educação? 

Miguel Gallegos - Em primeiro lugar, mencionar que a 
REDEM é uma organização internacional que visa elevar 
o nível educacional de alunos e professores através do 
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, por 

meio de suas plataformas de radiodifusão digital; que se 
alimentam dos compartilhamentos feitos por professo-
res, acadêmicos, pesquisadores, centros e instituições 
de ensino nos diferentes níveis e modalidades, distribuí-
do na América Latina, Espanha, Angola e no continente 
africano. 

Uma das linhas mais importantes da REDEM neste senti-
do, é o programa de alfabetização digital, em que tenho 
o prazer de participar com mais de uma centena de 
especialistas em tecnologia educacional distribuídos 
em mais de vinte países. Todos eles, participantes 
voluntários que não têm interesse maior do que disse-
minar as atividades realizadas em seus vários países e 
em suas diferentes áreas e instituições em relação ao 
uso das TIC na educação. 

Assim, a dinâmica de partilha de experiências em nosso 
portal eletrônico www.alfabetizaciondigital.redem.org 
determina um padrão nos últimos dois anos, para apren-
der uns com os outros, para as instituições de ensino a 
que pertencemos aprender novas formas de trabalhar 
com as TIC. 

Durante o meu mandato no programa alfabetização 
digital, lançamos o projeto embaixadores digitais que 
participam voluntariamente em nosso projeto de bom 
grado divulgando as atividades que fazem em seus 
ambientes de trabalho e acadêmicos. Nossa plataforma 
foi uma referência para muitos professores no ano 
passado. 

A REDEM é uma organização autogerida, autofinanciada e 
independente que contribui e apoia livremente iniciati-
vas de caráter educacional e cultural na América Latina, e 
em qualquer parte do mundo onde as condições de siner-
gia são fornecidas. 

Devo confessar que a humilde contribuição que o REDEM 
tem para a sociedade não tem sido fácil, a equipe que 
participa faz isso voluntariamente, os recursos não são 
gerenciados e, portanto, os programas que são gerados 
são com recursos próprios, com grande esforço e com o 
simples desejo de contribuir para um mundo melhor. 

Por outro lado, no entendimento de que a formação e 
atualização de professores é de grande interesse para 
nós, da REDEM, existem outras linhas de ação para ofere-
cer cursos e desenvolvimento em TIC, a fim de realizar 
nosso sonho de unir os profissionais de educação do 
mundo em uma mesma plataforma colaborativa, livre e 
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aberta em que os usuários dessas tecnologias estão cada 
vez mais conscientes do sentido educacional que pode 
ser dado às TIC do presente e do futuro. Estas são parte 
das estratégias que realizamos para contribuir para uma 
melhor adoção de tecnologias no setor educacional. 

Por fim, mencione que, a partir da REDEM, foi possível 
construir uma rede de professores espalhados em 
diferentes partes do mundo, que mantém a comunica-
ção online e que compartilham experiências, materiais 
digitais e sonhos. Da mesma forma, quando as circuns-
tâncias permitem, nos encontramos em um congresso, 
em um evento educacional ou em uma das instituições 
de ensino às quais pertencemos, seja no país em que 
vivemos ou em outro país que tenhamos a oportunida-
de de visitar. 

A REDEM é uma comunidade para fraternizar e demons-
trar solidariedade pelo melhor uso educacional das 
Tecnologias de Informação e Comunicação.

Brecha Zero - Quais estratégia devem realizar os diferen-
tes governos da América Latina para potencializar o uso 
das TIC na educação?

Miguel Gallegos - Uma boa alternativa seria, sem dúvida, 
aprender sobre os especialistas. Em cada nação sempre 
existem universidades, centros de estudos, ou institui-
ções de educação superior que abordam de maneira 
especializada as formas em que se faz uso das TIC. 
Pessoalmente sugiro que os governos escutem a voz da 
academia, dos professores, incluindo os estudantes, 
antes de colocar em prática qualquer programa em 
tecnologia educativa. 

Muitas vezes as políticas vêm de cima para baixo e isso 
não contribui para uma boa implementação e, por conse-
quência, traz resultados ruins. 

O manejo de recursos é um tema delicado, da minha 
perspectiva muitos governos se preocupam em investir 
recursos em programas de tecnologia educativa que 
muitas vezes não são os mais indicados para suas como-
didades escolares ou para as pretensões que possuem. 

Os governos devem ser claros no que querem, melhorar o 
desempenho de seus estudantes para que sejam incorpo-
rados à sociedade já preparados, ou apenas se preten-
dem incorporar TIC durante seus governos para presumir 
que estão abatendo a exclusão digital. É forte, no entanto 
é o certo. 

Em ocasiões, os recursos investidos já não se recuperam, 
por isso sugiro planejar profundamente, seguindo os 
princípios da elaboração de políticas públicas. É muito 
importante o planejamento e o que se pretende mudar 
quando se coloca em prática algum programa. 

Como se diz, não apenas dotar e oferecer acesso às TIC, 
os objetivos devem ir além disso. Hoje é importante 
oferecer acompanhamento aos professores, capacitação 
online e, sobretudo presencial. 

Considero que hoje os governos devem fazer com que 
os docentes se sintam acompanhados pelas autorida-
des educativas, que separam os que não estão sós 
nesta troca cultural que a sociedade está vivendo. Os 
estudantes são distintos em relação há alguns anos 
em que o contexto educativo era diferente. Hoje a 
tecnologia marca os processos educativos, por isso é 
tão importante acompanhar os docentes para que não 
se sintam sós neste imenso dever que possuem 
enquanto professores. 

Finalmente, menciono que os governos devem voltar a 
olhar para seus modelos educativos. Estes são normati-
vamente transcendentais, de fato o modelo educativo é o 
que permite que se faça uso ou não das TIC nas escolas. 
Por isso, há que olhar para esses modelos e perguntar o 
que pretendem suas políticas educativas e sobretudo 
como estão sendo implementados seus processos peda-
gógicos, principalmente se são convenientes para suas 
comunidades escolares. 

Brecha Zero - Quais mercado considera mais avançado na 
região no que diz respeito à incorporação das TIC no setor? 

Miguel Gallegos - Segundo o último relatório global sobre 
tecnologias da informação 2015, apresentado no Fórum 
Econômico Mundial (FEM) pode-se identificar que na 
América Latina as coisas não estão bem, e se vê uma 
exclusão entre os países do primeiro mundo e os nossos. 
Entre os menos atrasados da América, encontramos o 
Chile, Porto Rico, Uruguai, Costa Rica e Panamá, estando 
acima da Colômbia, Brasil, Trinidad e Tobago, México, 
Peru e Argentina, o que também marca uma lacuna entre 
os países latinos. 

Da minha perspectiva, coincide com estes dados, pois é o 
primeiro bloco de países segundo o banco mundial, man-
tendo uma boa economia, o que se vê refletido em um 
melhor uso das TIC, entendido isto como uma eficiente 
banda larga, um uso cada vez mais demandante dos 
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diferentes setores da população e sobretudo a incorpora-
ção das TIC na agenda oficial dos governos. 

Creio que valeria a pena fazer um estudo mais profundo 
disto, considerando os tamanhos da população de cada 
país, o estado socioeconômico e político, o nível educati-
vo, as provas de padrão dos órgãos internacionais, entre 
outras variáveis, podem fazer um comparativo mais 
preciso e identificar as diferenças entre os países da 
região. Sem dúvida, aprender com os que saem na frente. 

Brecha Zero - Quais investimentos considera necessário no 
setor privado para potencializar a adoção das TIC no siste-
ma educativo? 

Miguel Gallegos - É uma pergunta muito interessante e 
não é simples de responder, já que estão em jogo 
decisões governamentais, políticas públicas, contextos 
políticos e sociais de cada país, e sobretudo decisões de 
fazer ou não investimentos nos sistemas educativos. 

Com a globalização econômica, as áreas com oportunida-
des que o setor privado tem são muito grandes, no entan-
to no âmbito educativo as possibilidades são um tanto 
quanto limitadas, já que as Constituições Políticas dos 
países latino-americanos impendem a maioria dos casos 
que o setor privado investe de maneira direta na educa-
ção pública. 

Considero que seria bom algum tipo de aliança entre os 
governos e o setor privado, com a finalidade de unir esfor-
ços e criar sinergia para gerar programas de atualização e 
capacitação digital para docentes e estudantes de todos 
os níveis, além de gerar um melhor acesso aos dispositi-
vos móveis para uso educativo, finalmente seria muito 
bom aumentar a largura da banda nos países latino-ame-
ricanos. Por isso, aumentar, como venho dizendo para 
melhorar os usos. Não basta ter rapidez na conectividade 
se os usos forem somente para diversão e comunicação. 

Brecha Zero - Qual é a importância da banda larga móvel 
na implementação das TIC dentro da educação? 

Miguel Gallegos - Sem dúvida que a banda larga tem um 
papel muito importante na hora de revisar as economias 

das nações. Diversos estudos indicam aumentos percen-
tuais significativos quando a banda larga aumenta. Isto é 
muito bom. 

Ainda que os setores mais favorecidos são os da manufatu-
ra, serviços, governo, transporte e saúde, principalmente, 
a educação fica um tanto atrasada, não se veem diferen-
ças. Se as economias são favorecidas para melhorar a 
banda larga, seguramente poderiam ter aumentos signifi-
cativos nos sistemas educativos na hora de usar as TIC, 
sempre e quando se considere que a banda larga também 
é outro fator decisivo nesses sistemas educativos. 

Os sistemas educativos estão cheios de diversos fatores 
e, para um correto funcionamento bons resultados, 
todos os elementos devem trabalhar harmonicamente e 
assertivamente. 

O acesso aos dispositivos móveis, com uma banda larga 
cada vez mais potente, por si só, não traria benefícios 
quando se trata de educação. Digo isto, não por ser pessi-
mista, mas porque estou consciente de que os usos que 
vem dando a estes dispositivos, não são usos educativos. 
Por isso, a par de aumentar a banda larga móvel, conside-
ro que se devem gerar programas de conscientização da 
tecnologia, de uso educativo e de cultura digital para que 
tenham sentido na educação, aumentem a banda larga, e 
façam bons usos da tecnologia da educação. 

Por sua vez, diz-se que o objetivo de melhorar a banda 
larga utilizada nos sistemas educativos contribuirá com a 
intenção de estender a educação para todos os recantos 
de cada nação. No entanto, parece que ele não tem sido 
suficiente. Resta muito a ser feito em ambos os casos nos 
países da América Latina, tanto melhorar a banda larga, 
como contribuir para a cobertura e extensão das matricu-
las escolares e em todos os níveis educativos. 

Para maior fluxo da informação, maior imediatas nas opera-
ções, transações, downloads e em todos os processos 
digitais, algo muito bom. Não tenho a menor dúvida que 
melhorar a conectividade pode ajudar muitas coisas em 
todos os setores da sociedade, mas antes disto, devemos 
ajudar as pessoas, sobretudo, se são estudantes ou professo-
res que estão cientes dos usos que dão a esta conectividade.



BRECHA ZERO CONVERSACIONES 28

UNICEF APELA PARA
U-REPORT PARA PROMOVER
A TROCA SOCIAL

Entrevista com Victoria Maskell,
Zika UReport Engagemet
Contractor  UNICEF LACRO 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 
apresentam diversas alternativas para melhorar as condi-
ções de vida dos cidadãos. Em muitos casos, as redes 
colaborativas apresentam uma oportunidade para o 
compartilhamento de informação em temas de emergên-
cia e alertas naturais ou de doenças. 

Neste sentido, a UNICEF conta com diferentes aplicativos 
em TIC e em seu desempenho cotidiano, entre eles o U-Re-
port. Trata-se de uma plataforma desenhada para promo-
ver a troca social de forma positiva com a mobilização e 
participação de jovens e adolescentes em todo o mundo, 
abordando questões de interesse público. É aberta e gratui-
ta, e permite acessar por meio do Twitter ou do Facebook.

Brecha Zero - Quais são as principais vantagens que 
promove a plataforma U-Report? 

Victoria Maskell - A missão da U-Report é promover a 
troca social, envolver os jovens e adolescentes nas 
decisões que vão afetar suas vidas, seu desenvolvimento, 
seu futuro e o desenvolvimento de seu país e do mundo. 
Assim, os três objetivos de U-Report são: ser escalável, o 
compromisso do usuário para falar sobre coisas que 
importam, e tratar das mudanças sociais. 
 
A vantagem principal para a UNICEF é que damos voz aos 
jovens e adolescente para que sejam ouvidos, para que as 
suas opiniões façam parte dessas decisões tão importan-

tes. Eles têm o poder de falar sobre doenças, no caso dos 
furacões, possuem acesso à informação necessária para 
protegerem-se contra um episódio, e todo tipo de tema. 

Outra coisa é que, é por meio de seus telefones mante-
mos um diálogo direto, conversamos com esses U-Repor-
ters. Podemos mandar informação, receber informação, 
e envolvê-los em um diálogo, gerando conversas um a 
um. Ou ainda, apresenta essa possibilidade tão impor-
tante de atingir muitas pessoas simultaneamente, ou 
também de fazê-lo em um diálogo individual. 

Brecha Zero - Qual a importância para a UNICEF deste tipo 
de redes colaborativas? 

Victoria Maskell - É muito importante. Existe um movi-
mento bastante grande dentro da UNICEF de mobilizar 
os jovens como agente de mudança, em considerar que 
eles são o futuro. Entendemos que uma grande porcen-
tagem dos jovens usa a rede social em sua vida cotidia-
na, embora a U-Report faça parte de nossa estratégia de 
alcançar esta faixa da população, por essa razão para 
nós é a chave. 

Por exemplo, no tema da ZIKA enviamos informações 
sobre a doença para os jovens. No entanto, às vezes 
realizamos ações com nossos sócios, com os ministérios 
de saúde dos países, ou seja, realizamos ambas as 
coisas ao mesmo tempo. 

Victoria Maskell, é Zika 
UReport Engagemet 

Contractor na UNICEF 
LACRO. Entidade da 
qual faz parte desde 

maio de 2016. Formada 
pela Oakham School, 

possui MA em História 
Espanhola pela 

University of Edinburgh.
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Também perguntamos aos U-Reporters quais são as 
barreiras no momento de fazer a prevenção. Aproveita-
mos essa informação para realizar retoques aos nossos 
programas e depois os retroalimentamos para que vejam 
como sua informação ajuda nossa proposta. Assim, gera 
uma via de mão dupla, que é importante. 

Os furacões Irmã e Maria permitiram aproveitar muito o 
U-Report para mandar e receber informação, e também na 
parte do diálogo, com perguntas individuais. Em duas 
semanas o espaço contava com cerca de respostas para 
mais de 8 mil perguntas individuais. Antes do Maria tivemos 
um pico de mais de 4 mil perguntas para responder. 

O importante é que, ao ser por meio de uma rede social, 
não é uma voz que chega aos jovens como institucional, é 
uma voz mais familiar que eles querem escutar e com 
uma informação fidedigna. Gera-se esse equilíbrio entre 
as duas coisas, e isso é muito poderoso, o que é impossí-
vel fazê-lo sem as redes e a informação. 

Brecha Zero - Quais países estão mais avançados no uso 
da plataforma na América Latina? 

Victoria Maskell - É importante diferenciar que existe uma 
plataforma global e também plataformas dos países. Na 
região temos cinco países que têm suas próprias platafor-
mas, que apresentam outras vantagens, porque parte dos 
países podem envolver os temas com mais profundidade, 
podem ter o contexto, ter a colaboração das autoridades. 

Nessas plataformas dos países, está o México que possui 
uma grande quantidade de U-Reporters, cerca de 40 mil 
que podemos aproveitar seu uso para ajudar nos terre-
motos. Em El Salvador, tem muitos poucos U-Reporters, 
cerca de 2 mil porque foi lançado há pouco, mas foi 
utilizado de maneira muito interessante para tratar o 
tema da Lei do matrimonio infantil. 

Na plataforma global existem até 20 mil U-Reporters na 
República Dominicana, e isso ocorreu justamente depois 
do furacão, antes desse momento tínhamos poucos, 
cerca de 600. Mas ficou demonstrado que quando o tema 
é interessante para o país, aumentam os usuários. 

Em Honduras, com o tema da Zika, eles aproveitam a 
plataforma global, e tem ao redor de 1.500 U-Reporters. 
Lá eles têm oficinas de adolescentes sobre o tema da 
infecção por Zika, e usam isso para acompanha-los, para 
fornecer informações aos disseminadores sobre questões 
relacionadas à doença. 

No Brasil existem entre 6 mil e 8 mil U-Reporters, que os 
usam com temas variados como Zika, educação sexual, 
etc. Assim, depende um pouco de país para país e de suas 
condições. 

Brecha Zero - Quais condições são necessárias para que a 
plataforma se desenvolva de forma bem-sucedida nos 
mercados? 

Victoria Maskell - É uma resposta para analisar tanto 
pela plataforma global quanto pela plataforma do país. 
Nesta última, é imprescindível trabalhar com os sócios, 
com os Ministérios de Saúde, de Educação, ou com qual-
quer sócio para implementar um programa, é a chave 
para assegurar que a informação tenha os resultados 
que queremos. 

Se considerarmos a plataforma global, é importante asse-
gurar que estamos falando do que os jovens querem falar. 
Ou seja, não coisas que importam somente para a 
UNICEF, mas também aos jovens, por nosso meio, e pode-
mos aproveitar suas vozes. 

Esta é a chave, e não é normal em cada rede social. É 
importante falar do que interessa ao público. Por isso, de 
vez em quando perguntamos quais são os temas que 
interessam, porque é a chave para essa retroalimentação. 
Também perguntamos por meio da informação que 
enviamos, se o usuário muda de comportamento para 
verificar se a ação foi boa e para conhecer o que precisa 
melhorar. Mas também podemos compartilhar essa infor-
mação com nossos sócios, para melhorar a qualidade de 
informação que se oferece. 

Brecha Zero - De que maneira podem colaborar os gover-
nos da região com este tipo de iniciativas? 

Victoria Maskell - Por meio da plataforma global não tanto, 
porque não existe uma relação com cada governo. Mas 
com diferentes fóruns onde nos aproximamos dos gover-
nos. Nos países trabalha-se muito próximo dos ministérios, 
trabalha-se o dia-a-dia para apoiar aos diferentes progra-
mas que temos da UNICEF e que tem os sócios. Ou seja, vai 
de encontro com trabalhos anteriores, com relações que já 
existem, as que se agrega ao U-Report. 

Brecha Zero - Como foi a experiência da plataforma na 
luta contra o vírus da Zika? 

Victoria Maskell - Quando começamos com o tema da 
Zika foi de plataformas globais. Nos serviu para avaliar o 
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conhecimento da população e aprendemos muito com 
as falhas de informação. Assim, a partir disso, começa-
mos a mudar a comunicação por meio das redes sociais 
para falar muito mais dos problemas de transmissão 
sexual da população, das consequências da Zika e do 
porquê ela é diferente da dengue e da Chicungunha , 
assim como suas consequências em mulheres grávidas 
e em seus bebês. 

Também criamos um centro de informação sobre a Zika, 
onde podemos receber informação sobre a doença a 
qualquer momento. Se alguém está registrado na plata-
forma e se envia a palavra Zika, recebe a informação atua-
lizada, e a partir daí a seleção que este tipo de informação 
necessita. É assim que buscamos preencher essa lacuna 
de conhecimento. 

Agora, observamos que existem diferentes conhecimen-
tos de acordo com cada país, que existe mais informa-
ção sobre o tema Zika. Para apontar para isso, estamos 
organizando palestras ao vivo sobre o tema, para que 
possam perguntar qualquer coisa que queiram e nós 
teremos especialistas que respondem em tempo real, e 
com a experiência que já temos em eventos deste tipo, 
sabemos que existem pessoas que vão perguntar sobre 
a Zika, mas que também irão perguntar sobre saúde 

sexual, sobre outras doenças relacionadas ao mosquito, 
entre outros. Por isso temos que garantir que todos os 
U-Reporters tenham toda a informação que necessitam 
e lhes interessa. 

Em alguns países, como Guatemala e El Salvador realiza-
ram à sua maneira, porque têm suas próprias platafor-
mas de país. Ou seja, poderia refinar um pouco mais as 
suas propostas com a informação que receberam de seus 
próprios U-Reporters, como por exemplo os problemas 
de falta de conhecimento sobre transmissão sexual, 
falou-se com os sócios para ver como eles podem trans-
mitir  esse conhecimento. 

Brecha Zero - Quais ações são realizadas para incorporar 
U-Reporters? 

Victoria Maskell  - Isto também é feito de país a país e 
pela plataforma global. Nesta última se potencializa a 
partir das redes sociais. Ante um feito particular ofere-
cem-se informações na rede social. Assim, o usuário 
em quatro passos pode acessar a informação e fazer 
parte da plataforma. Também nas plataformas do 
país, faz-se muita dessa promoção por meio de even-
tos, por meio das redes já criadas com os adolescente 
e jovens.

http://brechazero.com.br/
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