
CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, International 
Telecommunications Union (ITU) e Google Inc. Discursam no Encontro 

Global da Dynamic Spectrum Alliance 

CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina – patrocina conferência para 
compartilhamento de espectros de liderança, apresentando um grupo de liderança com 
reguladores e legisladores de todo o mundo, incluindo ANE, SUTEL, MACRA e DOST 

BOGOTÁ, Colômbia: A Dynamic Spectrum Alliance (DSA) anunciou hoje que o CAF – 
Banco de Desenvolvimento da América Latina - , Google Inc. e a International 
Telecommunications Union (ITU) irá reunir um incrível grupo de oradores em seu 
Encontro Global em Bogotá, Colômbia (26 a 28 abril). O CAF promove um modelo 
sustentável de desenvolvimento através de operações de crédito, recursos não 
reembolsáveis e dá suporte à estruturação técnica e financeira de projetos em setores 
públicos e privados da América Latina. O acesso à banda larga na América Latina está bem 
abaixo da média mundial e o Sr. Mauricio Agudelo, Especialista em Tecnologia, Mídia e 
Telecomunicações no CAF irá participar da agenda para discutir o bem da política de 
espectros, compartilhando as melhores práticas em assuntos de espectros, sendo que a 
capacitação irá ajudar a conduzir o ecossistema de banda larga na região.  

Richard Witt, Diretor Corporativo de Iniciativas Estratégicas na Google Inc. também foi 
confirmado para discursar na conferência e irá se unir a um grupo distinto de oradores de 
todo o mundo como a Inter-American Telecommunications Commission (CITEL), Fórum 
Latinoamericano de Reguladores de Telecomunicações (Regulatel) e agências reguladoras 
incluindo a Agencia Nacional del Espectro (ANE) da Colômbia; Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL) da Costa Rica; Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) do Brasil e Agência Reguladora de Comunicações de Malawi (MACRA).  

O Sr. Agudelo é um especialista na indústria latinoamericana de telecomunicações e tem 
mais de 15 anos de experiência em formulação de políticas. O Sr. Agudelo irá participar do 
grupo "Conduzindo o Ecossistema" para explorar como são financiados os novos 
ecossistemas globais de conectividade com base em novas abordagens de espectros.  

"A América Latina está imersa em um novo contexto socioeconômico caracterizado por uma 
adoção intensa de tecnologias digitais. Entretanto, o desenvolvimento do ecossistema 
digital dentro da região está ainda em um estágio inicial," comentou Mauricio Agudelo, 
Especialista em Tecnologia, Mídia e Telecomunicações no CAF. "Este Encontro Global irá 
permitir que estes assuntos sejam tratados a nível superior. Como parte da estratégia do 
CAF, o fomento ao ecossistema digital irá impactar positivamente as variáveis chave na 
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América Latina em termos de desenvolvimento e competitividade. Para conseguir isto, a 
política pública destinada ao aumento da inovação de ICTs deve ser articulada dentro de 
um processo dinâmico e sustentável que pode agregar valor através da criação de conteúdo 
digital, serviços e aplicativos em um nível regional. A gestão de espectros, através do 
aumento da infraestrutura e políticas coordenadas, é essencial a fim de sustentar uma 
demanda em expansão para dados e serviços. É necessário tratar as ineficiências 
estruturais no ecossistema através de melhores práticas a nível público. Desejo participar 
da agenda até o fim deste mês."  

O Encontro Global, coorganizado pela Agencia Nacional del Espectro (ANE), a agência 
reguladora de espectros da Colômbia, irá reunir reguladores, legisladores, acadêmicos, 
pesquisadores e influentes partes interessadas chava de todo o mundo para discutir as 
melhores práticas com espectros político, técnico, regulador e socioeconômico, requeridas 
para obter a conectividade global através de banda larga acessível, aliviar a condição crítica 
de espectros e permitir a Internet das Coisas.  

Richard Whitt da Google irá participar de um grupo intitulado "As Próximas Oportunidades 
para Acesso a Espectros Dinâmicos e à Conectividade." Richard trabalha para levar a 
missão global da Google de acessibilidade universal à Internet e irá fornecer uma grande 
percepção sobre os próximos passos para políticas de espectros a todos os participantes.  

"A Dynamic Spectrum Alliance está realmente orgulhosa pelo grupo de legisladores e 
reguladores de alto nível da América Latina, Caribe, África e Ásia, executivos de Nível C, 
CAF e aqueles que estão confirmados para este primeiro Encontro da Dynamic Spectrum 
Alliance na América Latina," disse o Prof. H Nwana, Diretor Executivo da Dynamic Spectrum 
Alliance. "Não tenho dúvidas que todos os participantes irão retornar mais conscientes 
sobre como alavancar a eficiência do espectro em seus países para benefício de seus 
clientes e cidadãos. Com apenas duas semanas para o evento, insto a outros reguladores e 
legisladores na região e além dela, que estão interessados em utilizar a política de 
espectros para reduzir a lacuna digital e possibilitar a Internet das Coisas, a se inscrever e 
participar. Estou orgulhoso de que o CAF, Google Inc., a ITU e muitos importantes 
reguladores e partes interessadas estejam envolvidos por estes mesmos motivos."  

O CAF está participando do Encontro Global como patrocinador Diamante. Patrocinadores 
Platina do Encontro Global Summit incluem Google, Microsoft e Adaptrum, e patrocinadores 
Ouro e Prata são Mawingu Wi-Fi e Internet Society, respectivamente.  



Para se inscrever e participar no Encontro Global, visite 
https://www.eventbrite.com/e/dynamic-spectrum-alliance-global-summit-2016-registration-
19783473903. Para visualizar a agenda, visite http://dynamicspectrumalliance.org/global-
summit/ ou contate admin@dynamicspectrumalliance.org.  

Para mais informação sobre a Dynamic Spectrum Alliance, visite 
www.dynamicspectrumalliance.org/ ou siga @dynamicspectrum no Twitter. Como opção, 
participe da Alliance no Facebook ou LinkedIn.  

- FIM -  

Sobre a Dynamic Spectrum Alliance  

A Dynamic Spectrum Alliance é uma organização global defendendo leis e regulamentações 
que irão levar ao uso mais eficiente e eficaz de espectros. Os membros da DSA abrangem 
multinacionais, empresas de médio e pequeno porte, organizações acadêmicas, de 
pesquisa e outras organizações ao redor do mundo, todas trabalhando para criar soluções 
inovadoras que irão aumentar a quantidade de espectro disponível para o benefício de 
clientes e igualmente de empresários. Visite http://www.dynamicspectrumalliance.org/.  

Sobre o CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina  

A missão do CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, é promover o 
desenvolvimento sustentável e a integração regional por meio de projetos de financiamento 
em setores públicos e privados, fornecendo cooperação técnica e outros serviços 
especializados. Criado em 1970, é composto por 19 países, 17 latinoamericanos e 
caribenhos, junto com Espanha e Portugal, além de 14 bancos privados, sendo uma das 
principais fontes de financiamento multilateral e um importante gerador de conhecimento 
para a região. Mais informação em www.caf.com  

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são 
fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é 
a única versão do texto que tem efeito legal.  
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ou 
Emma Lawton 
emma.lawton@proactive-pr.com 
+44 1636 812 512.  
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