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RESUMO EXECUTIVO 
 

A Afirmação de Compromissos (AoC)
1
 exige que a ICANN faça revisões constantes 

de suas deliberações e operações “para garantir que as decisões tomadas reflitam os 

interesses públicos e que sejam de responsabilidade de todas as partes interessadas.”  

Até hoje, as revisões foram realizadas e as recomendações apresentadas à diretoria da 

ICANN (a Diretoria) pela primeira equipe de Revisão de Responsabilidade e 

Transparência (ATRT1),
2
 pela equipe de revisão de WHOIS (WHOIS-RT)

3
 e pela 

equipe de revisão de estabilidade da segurança e resiliência (SSR-RT).
4
 

 

Conforme determinado pela AoC, uma segunda equipe de revisão de responsabilidade 

e transparência (ATRT2) foi formada em 2013 e, por meio deste documento, 

apresenta seu relatório e recomendações finais para comentários públicos.  A ATRT2 

realizou três tarefas fundamentais determinadas pela AoC: 

a. avaliou a implementação pela ICANN das Recomendações das três 

equipes de revisão da AoC anteriores;  

b. ofereceu novas Recomendações para a diretoria da ICANN a fim de 

melhorar a responsabilidade e a transparência;
5
 e  

c. fez Recomendações para melhorar o próprio processo de revisão. 

 

Ao realizar sua revisão, a ATRT2 pediu a participação de um especialista 

independente da InterConnect Communications (ICC) para fornecer análises e 

recomendações referentes ao processo de desenvolvimento de políticas (PDP) da 

GNSO (Generic Names Supporting Organization - Organização de Apoio a Nomes 

Genéricos).  O relatório preliminar do ICC (em anexo como Apêndice A) ajudou a 

embasar a noção da ATRT2 sobre esse importante aspecto da governança ascendente 

e com várias partes interessadas.  Para esclarecer as coisas, a diretoria da ICANN só 

precisa realizar ações com base nas recomendações oferecidas pela ATRT2. 

 

OBSERVAÇÕES DA ATRT2 
 

As perguntas a seguir orientaram a avaliação da responsabilidade e da transparência 

da ICANN pela ATRT2: 

 

A. Qual é o objetivo desta revisão? 

                                            
1
  http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm 

2
  http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/1, Dezembro de 2010. 

3
  http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois, Maio de 2012. 

4
  http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr, Junho de 2012. 

5  Especificamente, a AoC declara que "cada uma das revisões anteriores deve considerar em que grau 

as avaliações e ações realizadas pela ICANN foram bem-sucedidas para garantir que a ICANN aja com 

transparência, seja responsável por suas decisões e aja de acordo com os interesses públicos.  As 

revisões anteriores contam com avaliações do grau em que a diretoria e a equipe implementaram as 

recomendações resultantes de outras revisões de compromissos."  

http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/1
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/whois
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/ssr
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A finalidade de implementar bem as recomendações da equipe de revisão da AoC é 

criar uma "cultura de responsabilidade e transparência" em toda a ICANN.  A ATRT2 

se esforçou para identificar em que nível os funcionários e diretores da ICANN 

entendem como suas respectivas funções, responsabilidades e atividades diárias se 

relacionam diretamente à responsabilidade e à transparência.  A ATRT2 também 

examinou o efeito que a implementação das recomendações teve sobre a perspectiva 

da diretoria e da equipe da ICANN e sobre o trabalho da comunidade. 

 

B. Qual é o ambiente atual? 
 

A ICANN está passando por um aumento significativo de recursos, envolvimento 

global e presença geográfica.  Esse crescimento gera grandes desafios para qualquer 

organização.  A ICANN também está em vias de lançar mais de mil novos domínios 

genéricos de primeiro nível (gTLDs), e a comunidade está absorvida nas políticas e 

processos de implementação relacionados. 

 

Para a ICANN, que de certa forma é única como organização ascendente, com várias 

partes interessadas, que coordena um recurso global e cujas decisões devem levar em 

conta o interesse público, um aprofundamento da responsabilidade e da transparência 

nesse momento é essencial não só para que seu crescimento seja bem-sucedido, mas 

também para sua viabilidade em longo prazo. 

 

C. Em que direção a ICANN deve ir agora? 
 

Em um ambiente global de governança de Internet cada vez mais difícil, a ICANN 

deve se esforçar para estabelecer-se como referência em responsabilidade e 

transparência.  As Equipes de Revisão de AoC são um exemplo de partes interessadas 

trabalhando juntas de igual para igual.  Dessa forma, elas oferecem à ICANN uma 

oportunidade de definir um padrão global de governança com várias partes 

interessadas.   

 

No futuro, a ATRT2 acredita que a ICANN deve:  

a. estabelecer e aplicar medidas e referências claras para avaliar as melhorias 

na responsabilidade e na transparência;  

b. comunicar de forma clara e consistente seus mecanismos de 

responsabilidade e transparência e seu desempenho; e  

c. aprimorar e priorizar seus processos de revisão de AoC. 
 

RECOMENDAÇÕES DA ATRT2 

 

A ATRT2 oferece as Recomendações Finais a seguir para Comentários Públicos.  

Essas recomendações se encaixam em duas categorias:  1) Recomendações "novas" 

surgidas a partir de problemas que foram abordados pela ATRT1; e 2) 

Recomendações "novas" surgidas a partir de problemas não abordados pelas 

recomendações da ATRT1.  Com respeito às recomendações da WHOIS-RT e da 

SSR-RT, a ATRT2 oferece uma avaliação da implementação dessas recomendações 
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somente pela ICANN (consulte os apêndices B e C, respectivamente).  

Recomendações "novas" sobre a essência dessas revisões serão fornecidas nas futuras 

WHOIS-RT2 e SSR-RT2. 
 

Todas as recomendações a seguir se concentram em problemas que devem ser 

resolvidos pela diretoria da ICANN, mas não necessariamente são apresentados em 

ordem hierárquica:  A ATRT2 acha que essas recomendações são importantes e, na 

medida aceita pela Diretoria, devem ser tratadas como prioridade estratégica.  Com 

essa finalidade, a ICANN deve criar um plano de implementação e publicá-lo para a 

comunidade.  A ATRT2 deseja enfatizar que as observações que aparecem nas 

avaliações da ATRT2 e em outras partes do Relatório devem ser devidamente 

consideradas pela Diretoria e ter o devido peso nos trabalhos de implementação atuais 

e futuros. 

 

Recomendações da nova ATRT2 referentes a questões abordadas pela ATRT1  
 

1.  A Diretoria deve desenvolver medidas objetivas para determinar a qualidade 

dos membros da Diretoria da ICANN e o sucesso do trabalho da Diretoria em 

prol de melhorias, além de analisar essas descobertas com o tempo. 

 

Categoria:  Desempenho e práticas de trabalho da diretoria; consulte a Seção 1 

do Relatório 

 

2.  A Diretoria deve desenvolver medidas para avaliar a eficácia de seu 

funcionamento e do trabalho de melhoria, e publicar o material usado no 

treinamento para avaliar os níveis de melhoria. 

 

Categoria:  Desempenho e práticas de trabalho da diretoria; consulte a Seção 3 do 

Relatório 

 

3. A Diretoria deve realizar estudos qualitativos/quantitativos para determinar 

como as qualificações dos candidatos à Diretoria mudam com o tempo, e deve 

avaliar regularmente os níveis de compensação do diretor em relação aos 

padrões comuns.  

 

Categoria:  desempenho e práticas de trabalho da diretoria; consulte a Seção 3 do 

Relatório 

 

4.  A Diretoria deve continuar apoiando o envolvimento entre comunidades, com 

a meta de criar uma noção da distinção entre desenvolvimento e 

implementação de políticas.  Desenvolver mecanismos complementares por 

meio dos quais as Organizações de Apoio e Comitês Consultivos (SO/AC) 

possam consultar a Diretoria sobre questões que incluem mas não se limitam a 

políticas, implementação e questões administrativas, sobre as quais a Diretoria 

toma decisões. 

 

Categoria:  Política/ Implementação/ Distinção das funções executivas; 

consulte a Seção 5 do Relatório (A ATRT2 sugere que a terminologia "política 

v. implementação" seja usada de forma consistente e que a referência a 
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"função executiva" ou "função administrativa" seja evitada para aumentar a 

clareza.) 

 

5. A Diretoria deve revisar os padrões de redação de seus documentos, a Política 

de Divulgação de Informações Documentárias (DIDP) e outros documentos da 

ICANN para criar uma política única de redação publicada.  Instituir um 

processo para avaliar regularmente o material redigido para determinar se as 

redações ainda são necessárias e, caso contrário, garantir que elas sejam 

removidas. 

 

Categoria:  Transparência na tomada de decisões e processos de apelação, 

consulte a seção 6 do Relatório 

 

6. Recomendações relacionadas ao Comitê Consultivo para Assuntos 

Governamentais (GAC) 

 

Maior transparência das atividades relacionadas ao GAC 

 

6.1.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por 

meio do Grupo de Trabalho do GAC e da Diretoria para a Implementação de 

Recomendações (BGRI-WG), para considerar várias ações para tornar suas 

deliberações mais transparentes e mais fáceis de entender para a comunidade da 

ICANN.  Quando apropriado, a ICANN deve fornecer os recursos necessários 

para facilitar a implementação de atividades específicas em relação a isso.  

Exemplos de atividades que o GAC poderia considerar para melhorar a 

transparência e o entendimento: 

a. Realizar sessões básicas sobre o GAC ou sessões de informação para a 

comunidade da ICANN para oferecer mais informações sobre como os 

membros do GAC se preparam para reuniões da ICANN em capitais 

nacionais, como a agenda e as prioridades de trabalho do GAC são 

estabelecidas e como os membros do GAC interagem entre sessões e durante 

as reuniões do GAC para chegar a um consenso sobre as posições que são 

encaminhadas à diretoria da ICANN como recomendações; 

b. Publicar agendas das reuniões do GAC, teleconferências, etc. no site do GAC 

sete dias antes de sua realização, e publicar as minutas dessas reuniões no site 

do GAC dentro de sete dias depois de cada uma; 

c. Atualizar e melhorar o site do GAC para explicar com mais precisão suas 

atividades, inclusive entre sessões, bem como publicar todas as transcrições, 

posicionamentos e correspondências pertinentes; 

d. Considerar se e como abrir teleconferências do GAC com outros interessados 

para observar e participar, se apropriado.  Isso poderia ser feito por meio da 

participação de contatos de outras ACs e SOs com o GAC, uma vez que o 

mecanismo seja aceito e implementado; 

e. Considerar como estruturar as reuniões e o trabalho do GAC entre sessões, 

para que durante três reuniões públicas da ICANN por ano, o GAC se envolva 

com a comunidade e não fique isolado em uma sala debatendo sozinho; 

f. Estabelecer como prática de rotina chamadas para a definição da agenda da 
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próxima reunião no final de cada reunião; 

g. Esclarecer a função da liderança do GAC; e, 

h. Ao deliberar sobre questões que afetem determinadas entidades, em uma 

medida razoável e prática, dar a essas entidades a oportunidade de apresentar-

se ao GAC como um todo antes de suas deliberações. 

 

6.2.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por 

meio do BGRI, para facilitar a adoção formal pelo GAC de uma política de 

reuniões abertas a fim de aumentar a transparência das deliberações do GAC e de 

estabelecer e publicar critérios claros para as sessões fechadas.   

 

6.3.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por 

meio do BGRI, para facilitar o desenvolvimento e a publicação de justificativas 

para as recomendações do GAC no momento de sua disponibilização.  Tais 

justificativas devem ser registradas pelo GAC.  O registro também deve incluir 

como a diretoria da ICANN respondeu a cada recomendação. 

 

6.4.  A Diretoria, por meio do grupo de trabalho BGRI, deve desenvolver e 

documentar um processo formal para notificar e solicitar recomendações do GAC 

(consulte a Recomendação 10 da ATRT1). 

 

6.5.  A diretoria deve propor e votar em alterações apropriadas ao estatuto para 

implementar formalmente o processo documentado para a consulta do estatuto da 

diretoria e do GAC, conforme criado pelo grupo de trabalho BGRI, assim que 

possível (consulte a Recomendação 11 da ATRT1). 

 

Maior suporte e comprometimento de recursos do governo para o GAC (consulte a 

Recomendação 14 da ATRT1) 

 

6.6.  A ATRT2 recomenda que a diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por 

meio do grupo de trabalho BGRI, para identificar e implementar iniciativas que 

possam remover barreiras para a participação, inclusive barreiras de idioma, e 

melhorar o entendimento do modelo da ICANN e o acesso a informações 

relevantes sobre a ICANN para membros do GAC.  O Grupo de Trabalho BGRI 

deve considerar como o GAC pode melhorar seus procedimentos para garantir a 

tomada de decisão mais eficiente, transparente e inclusiva.  O grupo de trabalho 

BGRI deve desenvolver práticas recomendadas de participação no GAC para seus 

membros, que podem incluir questões como: conflito de interesse; transparência e 

responsabilidade; comprometimento adequado de recursos domésticos; consultas 

de rotina com partes interessadas e grupos de interesse do DNS (Sistema de 

Nomes de Domínio) local; e uma expectativa de que os posicionamentos tomados 

no GAC reflitam a posição do governo local de forma coordenada e que sejam 

consistentes com as leis nacionais e internacionais em vigor. 

 

6.7.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por 

meio do grupo de trabalho BGRI, para regularizar as reuniões de oficiais sênior 

pedindo ao GAC para realizar reuniões de alto nível regularmente, de preferência 

pelo menos a cada dois anos.  Os países e territórios que atualmente não têm 

representantes no GAC também devem ser convidados, e deve ser realizada uma 
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avaliação depois de cada reunião de alto nível.  

 

6.8.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por 

meio do grupo de trabalho BGRI, para trabalhar com a equipe de GSE 

(Participação Global de Partes Interessadas) para criar diretrizes para envolver 

governos, membros atuais e não membros do GAC, para garantir a organização e 

a coordenação de esforços.   

 

6.9.  A diretoria deve instruir o GSE para desenvolver, com apoio da comunidade, 

uma base e um conjunto de objetivos mensuráveis para o envolvimento de 

interessados abrangendo o seguinte: 

a. Relações com países membros e não membros do GAC, incluindo o 

desenvolvimento de um banco de dados de informações de contato dos 

ministros pertinentes; 

b. Ferramentas para resumir e comunicar de forma mais estruturada o 

envolvimento do governo na ICANN, por meio do GAC, como forma de 

aumentar a transparência de como a ICANN reage às recomendações do GAC 

(por exemplo, usando as informações do registro de recomendações do GAC); 

c. Tornar o trabalho da ICANN relevante para os interessados nas partes do 

mundo com participação limitada; e 

d. Desenvolver e executar para cada região do mundo um plano para garantir que 

as empresas e empreendedores locais possam usar os serviços da ICANN em 

termos equivalentes, inclusive novos gTLDs. 

 

Categoria: Operações e Interações do GAC, consulte a seção 8 do relatório 

 
7. Processo de Comentários Públicos 

 

7.1.  A Diretoria deve explorar mecanismos para melhorar os comentários 

públicos por meio da distribuição ajustada de tempo, encaminhar o planejamento 

relacionado ao número de consultas considerando o crescimento de participação 

esperado e novas ferramentas para facilitar a participação. 

 

7.2  A Diretoria deve estabelecer um processo dentro do Processo de Comentários 

Públicos para que aqueles que tenham comentado ou respondido durante o 

período de Comentários Públicos e/ou Respostas aos Comentários possam 

solicitar alterações nos relatórios sintéticos caso acreditem que a equipe tenha 

resumido seus comentários de maneira inadequada. 

 

Categoria: Transparência na tomada de decisões e processos de apelação, 

consulte a seção 9 do Relatório 

 

8. Para apoiar a participação pública, a Diretoria deve revisar a capacidade do 

departamento de serviços linguísticos em comparação com a necessidade da 

Comunidade pelo serviço usando KPIs, e fazer os ajustes relevantes, como melhorar a 

qualidade da tradução e melhorar a qualidade da interpretação.  A ICANN deve 

implementar o aprimoramento contínuo dos serviços de tradução e interpretação por 
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meio de padrões de referência de procedimentos usados por organizações 

internacionais, como a ONU. 
 

Categoria: Variedade de idiomas, consulte a seção 10 do Relatório 

9. Consideração de informações para a tomada de decisões e processos de 

apelação 

 

9.1.  O Artigo XI do Estatuto da ICANN deve ser corrigido para incluir o texto a 

seguir para ordenar Resposta da Diretoria a Conselhos Formais de Comitês 

Consultivos:  

A Diretoria da ICANN responderá em tempo hábil aos conselhos 

formais de todos os Comitês Consultivos, explicando a medida tomada 

e o raciocínio por trás dela. 

 

9.2.  Explorar Opções para Reestruturar os Atuais Mecanismos de Revisão 

 

A Diretoria da ICANN deve reunir um Grupo Especial da Comunidade, que 

também deve incluir especialistas em governança e resolução de disputas, para 

falar sobre opções para melhorar a responsabilidade da Diretoria em relação à 

reestruturação do Processo de Revisão Independente (IRP) e ao Processo de 

Reconsideração.  O Grupo Especial da Comunidade usará o Relatório do 

ASEP (Painel de Especialistas em Estruturas de Responsabilidade) de 2012 

como base para suas discussões.  Todas as recomendações desse Grupo 

Especial da Comunidade estariam sujeitas à participação total, consulta e 

revisão da comunidade, e devem levar em conta todas as limitações que 

possam ser impostas pela estrutura da ICANN, inclusive o grau em que a 

Diretoria não pode transferir nem vincular sua tomada de decisões legalmente 

a um terceiro.  

 

9.3.  Revisar a Função do Ombudsman 

 

A Diretoria deve revisar a função do Ombudsman, conforme definida no 

Estatuto, para determinar se ainda é apropriada conforme essa definição, ou se 

precisa ser expandida ou revisada para ajudar a lidar com questões como: 

a. Uma função no processo contínuo de revisão e na geração de relatórios 

sobre a transparência da Diretoria e da equipe. 

b. Uma função para ajudar funcionários a lidar com questões relacionadas 

às funções de política pública da ICANN, inclusive a implementação e 

administração relacionadas a questões operacionais e de políticas. 

c. Uma função no tratamento justo dos usuários da Linha Direta Anônima 

da ICANN e outros delatores, e a proteção de funcionários que 

decidem que há a necessidade de levantar uma questão que possa ser 

problemática para sua continuação no cargo. 

 

9.4.  Desenvolver Métricas de Transparência e Geração de Relatórios 
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A Diretoria deve garantir que, como parte de seu relatório anual, a ICANN 

inclua, entre outras coisas: 

a. Um relatório sobre a extensão dos problemas de transparência com 

métricas que justifiquem essas informações para facilitar a 

responsabilidade. 

b. Uma discussão sobre o grau em que a ICANN, tanto equipe quanto 

comunidade, está cumprindo com um padrão de transparência em todas 

as políticas e ações administrativas e de implementação, bem como o 

grau em que todas as narrativas, a redação ou outras práticas usadas 

para não divulgar informações para a comunidade da ICANN são 

divulgadas de maneira transparente. 

c. Os relatórios estatísticos devem incluir pelo menos os elementos a 

seguir: 

i. solicitações do processo da Política de Divulgação de 

Informações Documentárias (DIDP), e a disposição de 

solicitações. 

ii. porcentagem de materiais de resumo da Diretoria redigidos 

em relação aos não redigidos disponibilizados para o 

público geral. 

iii. número e natureza dos problemas que a Diretoria 

determinou que devem ser abordados confidencialmente. 

iv. outros usos do texto pela ICANN e outros métodos para não 

divulgar informações à comunidade e estatísticas sobre os 

motivos dados para o uso de tais métodos. 

d. Uma seção sobre a "Linha Direta Anônima" e/ou outras atividades de 

denúncias por funcionários, incluindo métricas sobre: 

i. Relatórios enviados. 

ii. Relatórios verificados e que contenham problemas que 

devem ser resolvidos. 

iii. Relatórios resultantes em alterações das práticas da 

ICANN. 

e. Uma análise da relevância e da utilidade contínua das métricas de 

transparência existentes, inclusive:  

i. Considerações que indiquem se as atividades estão sendo 

orientadas rumo às medidas (por exemplo, "orientação para 

o teste") sem contribuir com o objetivo da transparência 

legítima. 

ii. Recomendações de novas métricas. 

 

9.5.  A Diretoria deve organizar uma auditoria para determinar a viabilidade da 

Linha Direta Anônima da ICANN como mecanismo de denúncia, e implementar 

todas as melhorias necessárias. 
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A auditoria externa profissional deve basear-se na Seção 7.1 e no Apêndice 5 - 

Recomendações da Política de Denúncias da Revisão Independente da One 

World Trust de 2007
6
 para estabelecer um programa de denúncias viável, que 

inclua proteções para os funcionários que utilizarem tal programa, e todos os 

avanços recentes em áreas de suporte e proteção do autor da denúncia.  A 

auditoria profissional deve ser realizada de forma recorrente, em um período 

(anual ou a cada dois anos, por exemplo) determinado por recomendação da 

auditoria profissional.  

Os processos para a transparência e a realização de denúncias de funcionários 

da ICANN devem ser disponibilizados publicamente.  

 

Categoria: Transparência na tomada de decisões e processos de apelação, 

consulte a seção 11 do Relatório  

 

Novas Recomendações da ATRT2  

 

10. A Diretoria deve melhorar a eficácia de deliberações entre comunidades. 
 

10.1.  A fim de aprimorar os processos e metodologias de de desenvolvimento de 

políticas da GNSO para melhor atender às necessidades da comunidade e se 

adequar melhor à resolução de problemas complexos, a ICANN deve: 

a. Alinhada às discussões em andamento na GNSO, a Diretoria deve desenvolver 

opções financiadas para que serviços profissionais ajudem os WGs de 

desenvolvimento de políticas da GNSO.  Tais serviços poderiam incluir 

treinamento para melhorar a capacidade de resolução de problemas e situações 

difíceis, facilitação profissional, mediação e negociação dos líderes e 

participantes do grupo de trabalho.  A GNSO deve criar diretrizes para quando 

tais opções possam ser solicitadas. 

b. A Diretoria deve fornecer o investimento adequado para encontros frente a 

frente a fim de estimular os e-mails, a wiki e as teleconferências dos processos 

de desenvolvimento de políticas da GNSO.  Tais encontros frente a frente 

também devem acomodar a participação remota, e também é necessário 

considerar o uso das instalações regionais da ICANN (hubs regionais e centros 

de participação) para dar suporte a reuniões intercalares.  Além disso, a 

possibilidade de adicionar reuniões ao início ou ao final das reuniões da 

ICANN também poderia ser considerada.  A GNSO deve desenvolver 

diretrizes para quando tais reuniões sejam necessárias e justificadas, e quem 

deve participar delas. 

c. A Diretoria deve trabalhar com a GNSO e toda a comunidade da ICANN a fim 

de desenvolver metodologias e ferramentas para tornar o processo de 

desenvolvimento de políticas da GNSO mais eficiente em termos de tempo 

dos voluntários, resultando em um desenvolvimento mais rápido de políticas, e 

aumentando a capacidade de atrair participantes ocupados da comunidade para 

                                            
6
 http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf 

http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
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o processo. 

 

10.2  O GAC, em conjunto com a GNSO, deve desenvolver metodologias para 

garantir que suas opiniões e as do governo sejam fornecidas aos processos de 

desenvolvimento de políticas da ICANN, e que o GAC tenha oportunidades 

efetivas de oferecer opiniões e orientações em relação ao resultado preliminar do 

desenvolvimento de políticas.  Essas oportunidades podem ser por meio de 

mecanismos totalmente novos ou a utilização dos que já são usados por outras 

partes interessadas no ambiente da ICANN.  Tais interações devem facilitar as 

trocas de informação e o compartilhamento de ideias/opiniões, tanto em reuniões 

presenciais quanto entre sessões, e devem institucionalizar as deliberações entre 

comunidades previstas pela AoC. 

 

10.3.  A Diretoria e a GNSO devem elaborar uma iniciativa estratégica em relação 

à necessidade de garantir uma participação mais global nos processos de 

desenvolvimento de políticas da GNSO, bem como em outros processos da 

GNSO.  O foco deve estar na viabilidade e na metodologia para conseguir a 

participação equitativa, substancial e robusta de e representando: 

a. Todas as comunidades da ICANN com interesse na política de gTLD e, 

especialmente, as que têm representação na GNSO; 

b. Regiões geográficas com pouca representação; 

c. Grupos linguísticos cujo idioma não é o inglês; 

d. Pessoas com tradições culturais não ocidentais; e  

e. Pessoas com interesse vital nas questões de políticas de GTLD, mas que não 

têm o suporte financeiro dos agentes do setor. 
 

10.4.  Para melhorar a transparência e capacidade de previsão do processo de 

desenvolvimento de políticas, a Diretoria deve declarar claramente em que grau 

acha que pode estabelecer a política de gTLD7
 caso a GNSO não possa chegar a 

uma conclusão sobre uma questão específica, em um prazo determinado, se 

aplicável, e caso possa fazer isso, o processo para estabelecer tais políticas de 

gTLD.  Essa resolução também deve explicar em que condições a Diretoria 

acredita que pode alterar as Recomendações de Políticas da GNSO, antes ou 

depois de sua aceitação formal. 

 

10.5  A Diretoria deve facilitar a participação equitativa, nas atividades 

pertinentes da ICANN, das partes interessadas que não têm o suporte financeiro 

dos agentes do setor. 

 

Categoria: Deliberações entre comunidades; consulte a seção 13 do Relatório 

 

                                            
7
 Isso não se refere a Políticas Temporárias estabelecidas emergencialmente para resolver problemas de 

segurança ou estabilidade, um direito que a Diretoria tem de acordo com os contratos da ICANN com 

as partes contratadas. 
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11. Eficácia do processo de revisão  

 
11.1.  Institucionalização do processo de revisão 

A Diretoria deve garantir que o trabalho contínuo das revisões da AoC, inclusive a 

implementação, seja incluído no trabalho de outras atividades estratégicas da 

ICANN, quando apropriado. 

 

11.2.  Coordenação de Revisões 
A Diretoria deve garantir a coordenação rigorosa dos diversos processos de 

revisão, de modo que todas as revisões sejam concluídas antes do início da 

próxima revisão da ATRT, e com a vinculação apropriada de assuntos, conforme 

enquadrados pela AoC. 

 

11.3.  Designação das equipes de revisão 

A Diretoria deve garantir que as equipes de revisão da AoC sejam designadas em 

tempo hábil, permitindo que seu trabalho seja concluído em um período de no 

mínimo um (1) ano, em que a revisão deve ser feita, independentemente de 

quando a equipe seja estabelecida.  É importante para a equipe da ICANN levar 

em conta o ciclo de revisões da AoC; e que o processo de seleção da equipe de 

revisão deve começar o mais cedo possível devido às suas funções. 

 

11.4.  Concluir relatórios de implementação 

A Diretoria deve preparar um relatório de implementação completo, que deve 

estar pronto até a emissão da revisão.  Esse relatório deve ser enviado para 

consultas públicas e as referências e métricas pertinentes devem ser incorporadas 

a ele. 

 

11.5.  Transparência e responsabilidade do orçamento 

A Diretoria da ICANN deve garantir que em seu orçamento haja recursos 

suficientes alocados para que as Equipes de Revisão cumpram suas obrigações.  

Isso deve incluir, entre outros, a acomodação das solicitações da Equipe de 

Revisão para indicar especialistas/consultores independentes, se for julgado 

necessário pelas equipes.  Antes do início de uma revisão, a ICANN deve publicar 

seu orçamento, bem como uma justificativa para o valor alocado com base nas 

experiências das equipes anteriores, garantindo uma avaliação contínua e o ajuste 

do orçamento de acordo com as necessidades das diferentes revisões. 

 

11,6.  Ação da diretoria em relação às recomendações 

A Diretoria deve abordar as recomendações da Equipe de Revisão da AoC de 

maneira clara e sem ambiguidade, indicando em que medida está aceitando cada 

recomendação. 

 

11.7.  Cronogramas de implementação 

Respondendo às recomendações da Equipe de Revisão, a Diretoria deve fornecer 

um cronograma de implementação esperado, e se ele for diferente do cronograma 

fornecido pela Equipe de Revisão, a justificativa deve explicar tal diferença. 

 

Categoria:  Eficácia do Processo de Revisão da AoC; consulte a seção 14 do 

Relatório 
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12. Responsabilidade e transparência financeira  

Tendo em vista o crescimento significativo na organização, a Diretoria deve realizar 

um exame especial detalhado da sua estrutura de governança financeira no que diz 

respeito a seus princípios gerais, métodos aplicados e procedimentos para a tomada de 

decisões, a fim de incluir partes interessadas participativas. 

 

12.1. A Diretoria deve implementar novos procedimentos financeiros na ICANN 

que garantam efetivamente que sua comunidade, inclusive todos os SOs e ACs, 

possam participar e ajudar a diretoria da ICANN a planejar e priorizar o trabalho e 

o desenvolvimento da organização. 

 

12.2.  A Diretoria deve considerar explicitamente a a eficiência econômica de suas 

operações ao preparar o orçamento para o ano seguinte, de acordo com o status da 

ICANN como organização sem fins lucrativos que opera e fornece serviços em 

um ambiente não competitivo.  Isso deve incluir como os aumentos esperados na 

renda da ICANN podem ser refletidos na prioridade de atividades e no preço dos 

serviços.  Essas considerações devem estar sujeitas a uma consulta independente. 

 

12.3. A cada três anos, a Diretoria deve realizar um estudo de padrões de 

referência sobre os parâmetros relevantes (por exemplo, o tamanho da 

organização, os níveis de compensação e benefícios da equipe, ajustes no custo de 

vida etc.), adequados a uma organização sem fins lucrativos.  Se o resultado do 

estudo de padrões de referência determinar que a ICANN como organização não 

está alinhada aos padrões de organizações comparáveis, a Diretoria deve 

considerar o alinhamento do desvio.  Caso a Diretoria decida não se alinhar, isso 

deve ser justificado na decisão da Diretoria e publicado na comunidade da 

Internet. 

 

12.4.  Para melhorar a responsabilidade e a transparência, a Diretoria da ICANN 

deve basear os orçamentos anuais em um plano estratégico de vários anos e na 

estrutura financeira correspondente (abrangendo por exemplo um período de três 

anos).  Esse plano de implementação e essa estrutura devem refletir as atividades 

planejadas e os gastos correspondentes no período de vários anos.  Isso deve 

incluir orçamentos específicos para os ACs e as SOs.  A geração de relatórios 

financeiros (anual) da ICANN deve garantir que seja possível rastrear as 

atividades da ICANN e os gastos relacionados, com foco específico na 

implementação do orçamento (anual).  O relatório financeiro deve estar sujeito a 

consultas públicas. 

 

12.5  Para garantir que o orçamento reflita as visões da comunidade da ICANN, a 

Diretoria deve melhorar o processo de consulta de orçamento com ações como 

garantir que a comunidade tenha tempo suficiente para dar sua opinião sobre o 

orçamento proposto e que a Diretoria tenha tempo suficiente para levar em conta 

todas as informações antes de aprovar o orçamento.  O processo de consulta do 

orçamento também deve incluir tempo para uma reunião aberta entre a Diretoria 

da ICANN, as organizações de suporte e os comitês consultivos para a discussão 

do orçamento proposto. 

 

Categoria:  Transparência e responsabilidade financeira; consulte a seção 15 

do Relatório 
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As observações relacionadas ao processo de revisão da ATRT2 estão no Apêndice E. 
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AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

PELA ATRT2 
 

A ATRT2 oferece a seguinte avaliação da implementação das Recomendações da 

ATRT1 pela ICANN.  As avaliações da ATRT2 em relação a WHOIS-RT e SSR-RT 

encontram-se no apêndice B e no apêndice C respectivamente.  Ao avaliar a 

implementação das recomendações pela ICANN, a ATRT2 examinou várias 

informações, inclusive respostas a solicitações de comentários públicos e interações 

diretas com a comunidade da ICANN.  Levando em conta a recomendação 27 da 

ATRT1 que dizia que a diretoria deveria avaliar regularmente o andamento em 

relação a essas recomendações e aos compromissos de responsabilidade e 

transparência da AoC, a ATRT2 também consultou relatórios da equipe da ICANN, 

resoluções da Diretoria da ICANN e entrevistas com membros da equipe e da 

Diretoria. 

 

 

Seção 1 do Relatório.  DESEMPENHO E PRÁTICAS DE 

TRABALHO DA DIRETORIA:  Recomendação n° 1 da ATRT2 

(Avaliação das Recomendações 1 e 2 da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

Durante suas deliberações, a ATRT1 concluiu que as recomendações da Interisle 

Consulting Group (2007) e do Boston Consulting Group (2008) para melhorar o 

processo de seleção da Diretoria não tinham sido implementadas; que o NomCom não 

tinha métodos operacionais nem critérios de seleção eficazes para os membros da 

diretoria, e não estava servindo para aumentar a transparência do processo de seleção 

de membros da Diretoria.  Para resolver isso, a ATRT1 ofereceu recomendações 

pedindo a avaliação e a melhoria contínuas da governança da diretoria da ICANN, 

inclusive a avaliação contínua do desempenho da diretoria, do seu processo de seleção 

e da medida em que a composição da diretoria satisfaz as necessidades atuais e futuras 

da ICANN.  Essas recomendações podem ser consideradas como um grupo chamado 

Recomendação 1. Além disso, a Recomendação 2 da ATRT1 pedia a avaliação 

contínua das habilidades dos membros atuais da Diretoria, e maneiras de identificar as 

habilidades necessárias durante a seleção de novos membros da Diretoria.  A diretoria 

da ICANN adotou todas essas recomendações em junho de 2011. 

 

Recomendação 1 da ATRT1
8
 

 

Reconhecendo o trabalho do comitê de governança da diretoria para o treinamento e 

aumento das habilidades de seus membros, seguindo as recomendações da revisão do 

Comitê de Nomeação, de 2007, e da revisão da diretoria, de 2008, a diretoria deve 

estabelecer (com tempo para permitir a integração dessas recomendações ao 

processo do Comitê de nomeação que deve ser iniciado no fim de 2011) mecanismos 

                                            
8
 Relatório final da ATRT, http://www.icann.org/en/news/public-comment/atrt-final-31dec10-en.htm, 

dezembro de 2011. 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/atrt-final-31dec10-en.htm
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formais para identificar o conjunto de habilidades coletivas necessário para a 

diretoria da ICANN, inclusive habilidades como políticas públicas, finanças, 

planejamento estratégico, governança corporativa, negociação e resolução de 

disputas.  A ênfase deve estar em garantir que a diretoria tenha as habilidades e a 

experiência para efetivamente supervisionar as operações da ICANN, em 

consistência com o interesse público global, e promover práticas recomendadas de 

governança corporativa.  Isso deve ter como base o trabalho inicial realizado nas 

revisões independentes e envolve: 

a. Tomar como referência para a diretoria conjuntos de habilidades de estruturas 

corporativas e de governança similares; 

b. Ajustar as habilidades necessárias de acordo com a estrutura e a missão da 

ICANN, por meio de um processo aberto de consultas, incluindo consultas 

diretas com a liderança dos SOs e ACs; 

c. Analisar essas necessidades anualmente, fornecendo um ponto inicial 

formalizado para o NomCom a cada ano; e 

d. A partir do processo do Comitê de Nomeação iniciado no fim de 2011, 

publicar os resultados e requisitos como parte da convocação de nomeações 

do comitê. 

 

Recomendação 2 da ATRT1
9
 

 

A diretoria deve reforçar e revisar regularmente, (mas no mínimo a cada três anos) 

os programas de treinamento e aumento das habilidades estabelecidos de acordo com 

a recomendação n° 1. 

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

 

Para implementar a recomendação 1 da ATRT1 em sua essência, a ICANN tomou 

várias medidas em cooperação e colaboração com o NomCom.  De forma geral, ficou 

entendido pela equipe da ICANN que essas recomendações deveriam não só garantir 

a seleção de indivíduos com as habilidades apropriadas, mas também resolver 

"questões de sigilo indevido no processo do NomCom e solicitações de mais 

explicações sobre suas seleções."
10

 

 

Para melhorar o processo de seleção dos diretores da ICANN e resolver as 

recomendações sobre a composição da diretoria, o NomCom examinou seus 

procedimentos operacionais para estabelecer conjuntos de habilidades, qualificações e 

critérios claros e transparentes para a seleção de membros da diretoria, melhorar a 

transparência e estabelecer os procedimentos e processos de seleção de funcionários 

                                            
9
 Relatório final da ATRT1. 

10
 Documento de comentários da equipe em relação à ATRT2, Comentários de Amy Stathos; Samantha 

Eisner; Diane 

Schroeder,https://community.icann.org/download/attachments/41880363/Consolidated+Responses+to+

ATRT2+Questions-ATRT+1+Recommendations+Implementation+%2830Apr%29+Final.xlsx 

https://community.icann.org/download/attachments/41880363/Consolidated+Responses+to+ATRT2+Questions-ATRT+1+Recommendations+Implementation+%2830Apr%29+Final.xlsx
https://community.icann.org/download/attachments/41880363/Consolidated+Responses+to+ATRT2+Questions-ATRT+1+Recommendations+Implementation+%2830Apr%29+Final.xlsx
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do NomCom.
11

  As novas diretrizes do NomCom, inclusive procedimentos internos e 

código de conduta, foram aprovadas pela diretoria e colocadas em prática.
12

  Agora, o 

NomCom consulta anualmente a comunidade da ICANN e o público sobre os 

requisitos do conjunto de habilidades a considerar ao escolher candidatos a posições 

de liderança.  A diretoria também incorporou aos seus procedimentos operacionais 

padrão informar o NomCom anualmente, fornecendo informações sobre seus 

conjuntos de habilidades atuais.
13

  Finalmente, agora a diretoria participa de 

treinamentos e orientações periódicos.  Para avaliar o desempenho da diretoria nas 

áreas abordadas pelos trabalhos de implementação do NomCom, seu avanço é medido 

em relação a referências de conjuntos de habilidades e resultados de treinamentos e 

programas de trabalho.
14

 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

Houve comentários limitados da comunidade sobre a implementação das 

Recomendações 1 e 2.  No geral, a comunidade indica conhecimento sobre os 

métodos e processos para a indicação e eleição de membros da Diretoria, e a 

satisfação geral com seus termos.  Alguns comentários observam, no entanto, que 

ainda há possíveis conflitos de interesse na comunidade.
15

  

 

Alguns notaram que é importante que os membros da diretoria sejam de grupos 

existentes da comunidade, para garantir que conheçam e entendam a ICANN e que 

tenham expertise técnica para trabalhar de forma adequada.  Um comentário sugere 

que o serviço da Diretoria pode ser usado como mecanismo para aumentar a 

comunidade, criando iniciativas de recrutamento em comunidades maiores de 

participantes.  O autor desse comentário também destacou a importância de 

demonstrar claramente ou articular os padrões profissionais altos com os quais a 

diretoria trabalha.
16

 

 

Em contraste com os comentários que apoiam os processos de seleção atuais para a 

seleção da diretoria, o autor de um comentário perguntou: "É razoável que a diretoria 

forneça ao Comitê de Nomeação o "perfil" dos membros que considera necessários 

para a próxima troca de membros?”
17

 

 

                                            
11

Diretrizes de transparência do NomCom, http://nomcom.icann.org/nomcom-transparency-08oct12-

en.pdf  
12

 Código de conduta do NomCom, http://nomcom.icann.org/conduct-2013.htm  
13

 Relatório Anual de 2012; Implementação do Relatório da Equipe de Revisão de Responsabilidade e 

Transparência, http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-

29jan13-en.pdf, janeiro de 2013. 
14

 Relatório Anual de 2012; Implementação do Relatório da Equipe de Revisão de Responsabilidade e 

Transparência, http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-

29jan13-en.pdf, janeiro de 2013. 
15

 Comentários enviados em resposta às questões da  ATRT2 para a comunidade, Vasily Dolmatov, 

Alejandro Pisanty, Maria Farell (NCUC), Christopher Wilkinson, Nominet,  

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/  
16

 Comentários enviados em resposta às questões da ATRT2 para a comunidade, Nominet 

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/ 
17

 Comentários enviados em resposta às questões da ATRT2 para a comunidade, Jean-Jacques Subrenat 

(ALAC),http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/ 

http://nomcom.icann.org/nomcom-transparency-08oct12-en.pdf
http://nomcom.icann.org/nomcom-transparency-08oct12-en.pdf
http://nomcom.icann.org/conduct-2013.htm
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
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Outros comentários do público levantaram questões para trabalho futuro que não 

foram resolvidas pelas recomendações da ATRT1 nessa área.  Especificamente, os 

autores de comentários perguntaram sobre a importância de ter uma diretoria 

internacional, além de uma que represente a comunidade e os grupos da ICANN.  

Esses comentários também se aprofundaram em como a própria diretoria seleciona os 

presidentes do comitê e os membros do comitê de governança da diretoria, pois isso é 

importante para a transparência da seleção e das operações da diretoria, já que esses 

comitês recomendam e aprovam as alterações do Estatuto.
18

 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

Recomendações Avaliação 

1a  Documentar a metodologia usada para identificar e 

escolher “estruturas corporativas e outras estruturas de 

governança similares”. 

Concluído 

1b  Documentar as referências usadas Incompleto 

1c  Melhorar a divulgação/RP do NomCom Concluído 

1d  Expandir a pesquisa de habilidades e as referências, 

incluindo as seleções do NomCom na GNSO, 

Organizações de Apoio para Nomes de Domínio com 

Código de País (ccNSO) e Comitês Consultivos At-

Large (ALAC) 

Concluído 

2(a) - Devem ser definidas métricas para avaliar a 

eficiência dos programas de treinamento da diretoria. 
Incompleto 

2(b) - O material de treinamento da diretoria deve ser 

divulgado. 
Incompleto 

 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

A maioria dos problemas das Recomendações 1 e 2 da ATRT1 foi resolvida, mas 

muitas questões importantes continuam pendentes. 

a. Em que medida pode-se dizer que as alterações melhoraram a qualidade dos 

membros da diretoria?   

b. Até hoje, não há medidas objetivas para determinar a qualidade dos membros 

da diretoria da ICANN.  As avaliações da comunidade da ICANN não foram 

discutidas nem implementadas, mas podem estar entre as poucas medidas 

estatísticas que podem ser desenvolvidas. 

c. Um relatório sobre as referências usadas pelo NomCom é necessário, e a 

questão precisa ser analisada depois de mais alguns anos de experiência com 

a Diretoria sob as condições atuais do NomCom. 

d. Ainda são necessárias métricas para avaliar o sucesso dos esforços de 

melhoria da Diretoria. 

 

                                            
18

 Comentários enviados em resposta às questões da ATRT2 para a comunidade, Jean-Jacques Subrenat 

(ALAC),http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/ 

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/
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Recomendação Final #1 

 
A Diretoria deve desenvolver medidas objetivas para determinar a qualidade dos 

membros da Diretoria da ICANN e o sucesso do trabalho da Diretoria em prol de 

melhorias, além de analisar essas descobertas com o tempo. 

 

 

Seção 2 do Relatório. Sem novas Recomendações da ATRT2 

(Avaliação da Recomendação 3 da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

Esse problema de composição e seleção da diretoria foi assunto de duas revisões 

independentes anteriores à ATRT1.  A ATRT1 concluiu que o mais importante para o 

seu processo de revisão era a recomendação de que a ICANN fizesse o recrutamento e 

seleção com base em requisitos claros para o conjunto de habilidades.  Isso incluía 

estabelecer um procedimento formal por meio do qual o Comitê de Nomeação 

(NomCom) descobriria e entenderia os requisitos de cada órgão para o qual faz 

indicações.  A ATRT1 concluiu que, "como tal, codificar os processos para 

identificar, definir e revisar esses requisitos de habilidades, bem como os mecanismos 

pelos quais os interessados são consultados, poderia ajudar a melhorar o desempenho 

geral da diretoria." 

 

Recomendação 3 da ATRT1 

 

A diretoria e o comitê de nomeação devem, com a condição de que todas as 

deliberações e decisões sobre os candidatos permaneçam confidenciais, assim que 

possível, mas antes do processo do comitê de nomeação iniciado no final de 2011, 

aumentar a transparência das deliberações e do processo de tomada de decisões do 

comitê de nomeação, tomando medidas como articular claramente o cronograma e os 

critérios do conjunto de habilidades o mais cedo possível antes do início do processo 

e, após sua conclusão, explicar as escolhas feitas. 

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

 

A equipe da ICANN informou a ATRT2 sobre os esforços de implementação 

realizados pela Diretoria e pelo NomCom.  Tornou-se procedimento de operação 

padrão para a diretoria e o NomCom fazer consultas e sessões de compartilhamento 

de informações com respeito aos requisitos para o conjunto de habilidades da 

diretoria.  A diretoria também implementou diretrizes de transparência para todos os 

NomComs, e a conformidade com as diretrizes de transparência é um procedimento 

operacional padrão.  O NomCom oferece um relatório pós-seleção em que justifica 

suas seleções como procedimento operacional padrão.  Essas medidas de 

implementação e a documentação de apoio podem ser encontradas em 

http://nomcom.icann.org. 

  

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

A ATRT2 não recebeu comentários significativos sobre a implementação dessa 

recomendação.  A Nominet declarou que apoiou o mecanismo para a nominação e 
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escolha dos membros da diretoria da ICANN, e acredita que é um bom exemplo de 

mecanismo aberto para comentários da comunidade.  Alguns autores de comentários 

indicaram não conhecer os mecanismos para a indicação e escolha dos membros da 

diretoria, enquanto outros indicaram conhecê-lo e sua opinião de que a duração do 

mandato dos diretores era satisfatória. 

 

Resumo de outras informações relevantes 

 

A implementação dessa Recomendação envolveu não só a Diretoria e a equipe da 

ICANN, mas também o próprio NomCom.  Dois presidentes anteriores da NomCom, 

Vanda Scartezini (mandato em 2012) e Adam Peake (mandato em 2011) responderam 

ao questionário da ATRT2 e forneceram uma visão geral substancial dos esforços 

realizados pelo NomCom na implementação.  Os dois presidentes reconheceram a 

intenção da ATRT1 de aumentar a transparência e a responsabilidade no processo de 

indicação de diretores, respeitando ao mesmo tempo os aspectos fundamentais do 

processo (por exemplo, a confidencialidade dos candidatos).  Eles também 

reconheceram que era importante para o NomCom manter uma função independente 

no processo de seleção. 

 

Adam Peake informou que as recomendações da ATRT1 sugeriram uma sensação 

geral de que o NomCom não precisa ser tão obcecado com a confidencialidade e que 

isso foi positivo.  Ele também notou que algumas das principais recomendações da 

ATRT já eram práticas do NomCom, mas a ATRT impulsionou que as melhorias 

fossem levadas a sério.  Em 2011, o NomCom realizou workshops com a comunidade 

que considerou exitosos e, e ele disse que houve uma tentativa de melhorar a 

comunicação durante o processo com a comunidade (por exemplo, mais e-mails a 

listas, um blog) e com os candidatos (por exemplo, mais informações sobre o 

processo, algumas comunicações para informar sobre a etapa do processo).  

Entretanto, Peake observa que em 2011 esses esforços de comunicação em sua 

maioria não foram concretizados (por exemplo, ideias que não foram colocadas em 

prática).  Mas em geral, ele considerou que os esforços de implementação valeram a 

pena, como demonstram as melhorias de 2013. 

 

Vanda Scartezini observou várias atividades de implementação específicas que 

aconteceram durante 2012.  Ao implementar as Recomendações, o NomCom: 

a. Publicação e atualização do cronograma das atividades do NomCom durante 

todo o ciclo, para proporcionar transparência à comunidade e aos candidatos; 

b. Realização de consultas formais com todos os ACs, as SOs e seus grupos 

constituintes durante a reunião geral anual de 2011 para identificar todos os 

perfis necessários para a diretoria e suas posições de liderança, e publicação de 

todas as apresentações usadas; 

c. Realização de reuniões públicas sobre as recomendações da ATRT1 e outros 

aspectos relevantes do processo do NomCom durante a reunião geral anual da 

ICANN em 2012; 

d. Realização de uma reunião formal com o presidente da Diretoria da ICANN, o 

CEO e o Comitê de Governança da Diretoria para pedir suas opiniões sobre os 
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conjuntos de habilidades dos membros da diretoria, necessários para a 

próxima seleção; 

e. Reunião com o Conselho Geral da ICANN para garantir que todos os 

membros do NomCom entendam os requisitos relacionados à privacidade das 

informações do candidato; 

f. Publicação das características de perfil identificadas para todas as posições de 

liderança como diretrizes para a candidatura;
19

 

g. Realização de uma sessão durante a primeira reunião internacional da ICANN 

de 2012, em San José, Costa Rica, para verificar novamente com os ACs, SOs 

e grupos constituintes, e para orientar os membros do NomCom sobre o 

processo de seleção; 

h. Depois do processo de seleção, publicação de um relatório final
20

 para a 

reunião geral anual de outubro de 2012 em Toronto, Canadá, incluindo todas 

as estatísticas relacionadas ao NomCom 2012 (por exemplo, número de 

candidatos, gênero e distribuição geográfica, etc.), bem como uma "matriz de 

correspondência" entre os conjuntos de habilidades dos candidatos, 

requisitados pela comunidade e pela diretoria, e os perfis dos selecionados; e 

i. Na reunião de outubro de 2012 em Toronto, foram realizadas reuniões 

adicionais com os ACs, SOs e seus grupos constituintes para fazer 

comentários sobre as atividades do NomCom e como seus requisitos para as 

posições da diretoria e suas organizações foram abordados. 

 

Ambos os presidentes anteriores acreditam que é possível que haja melhorias 

contínuas, como boletins mensais e uma matriz padrão para usar durante e depois do 

processo.  Scartezini afirma que agora dentro da comunidade da ICANN há uma visão 

mais clara sobre o processo do NomCom, bem como uma visão mais clara do 

processo seletivo e dos requisitos para uma pessoa interessada em tornar-se membro 

da diretoria.  Ela também observa um senso de melhoria em relação à transparência da 

relação da ICANN com a comunidade e o mundo externo.  Peake também acredita 

que os candidatos entendem melhor o que é necessário e que há mais conhecimento 

das necessidades da diretoria em termos de habilidades dos candidatos e das "lacunas" 

no conjunto de habilidades coletivo da diretoria.  Ele observou que um benefício 

indireto desses esforços de implementação foi que a melhoria das informações sobre 

os perfis de candidatos desejados ajudou uma empresa de recrutamento profissional a 

dar assistência ao NomCom na identificação de possíveis candidatos. 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

A implementação da Recomendação 3 da ATRT1 parece ter sido um sucesso.  Há 

uma melhoria na transparência dos processos do NomCom, e na adoção de 

procedimentos operacionais padrão criados para aumentar a transparência.  Mais 

importante, a implementação da recomendação 3 da ATRT1 estimulou o diálogo na 
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comunidade e fez com que o NomCom interagisse com a diretoria, a equipe e os ACs 

e SOs durante a implementação.  Na verdade, a implementação dessa recomendação 

não foi de responsabilidade exclusiva da diretoria ou da equipe da ICANN.  Em vez 

disso, ela exigiu a interação do NomCom e da diretoria, bem como dos membros da 

comunidade, para executar com sucesso todas as tarefas.  Parece que os órgãos 

realizaram tarefas individuais e interagiram para implementar a recomendação 3 da 

ATRT1 como um todo. 

 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

A recomendação 3 da ATRT1 foi eficaz na criação de uma troca de informações 

regular e aberta entre a diretoria e o NomCom para identificar conjuntos de 

habilidades necessários para os diretores e para incorporar esses atributos desejáveis 

ao processo de nomeação.  A implementação da recomendação também teve o efeito 

de criar procedimentos operacionais padrão mais transparentes para o NomCom.  Por 

exemplo, agora o NomCom realiza regularmente sessões abertas nas reuniões da 

ICANN.  Além disso, a geração de relatórios pós-seleção pelo NomCom com 

justificativas para a seleção é consistente com o espírito da AoC. 
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Seção 3 do Relatório.  DESEMPENHO E PRÁTICAS DE 

TRABALHO DA DIRETORIA:  Recomendação n° 2 da ATRT2 

(Avaliação da Recomendação 4 da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

A ATRT1 concluiu que, com base em sua revisão e em duas revisões independentes 

anteriores, havia a necessidade clara de melhorar as habilidades individuais e 

coletivas da diretoria.   Enquanto a recomendação 3 da ATRT1 se concentrava na 

identificação dos conjuntos de habilidades necessários e em sua incorporação como 

parte do processo do Comitê de Nomeação, a Recomendação 4 aconselhava a 

Diretoria a aprimorar seu desempenho e práticas de trabalho. 

 

Recomendação 4 da ATRT1 

 

“Continuando com o trabalho do Comitê de Governança da Diretoria, a diretoria 

deve continuar aprimorando seu desempenho e suas práticas de trabalho.” 

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

 

A diretoria realizou várias atividades para aprimorar seu desempenho e suas práticas 

de trabalho.  Entre essas atividades, estava o desenvolvimento de planos de trabalho 

incorporando os objetivos da recomendação 4; a realização de dois treinamentos sobre 

"eficácia" em 2012; o estabelecimento de avaliações de desempenho de diretores 

fornecidas aos órgãos indicadores da diretoria; a sincronização dos mandatos dos 

diretores para melhorar a eficiência do trabalho; e a criação de um manual de 

procedimentos para a diretoria 

(http://www.icann.org/en/groups/board/documents/draft-procedure-manual-09oct12-

en.pdf). 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

Os comentários públicos se concentraram em alguns aspectos das práticas de trabalho 

da diretoria.  A Nominet observou o trabalho realizado para melhorar a governança da 

diretoria (por exemplo, a revisão de conflitos de interesse e ética), indicando que a 

diretoria estabeleceu códigos de comportamento.
21

  O governo do Reino Unido pediu 

a implementação de medidas para o desempenho da diretoria, analisadas e 

monitoradas de forma independente.
22

  Darlene Thompson, da At Large, observou que 

mais informações precisam ser disponibilizadas para o público em relação aos 

métodos usados pela diretoria para avaliar a governança.
23

  O mandato dos diretores 

recebeu apoio geral. 
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Resumo de outras informações relevantes 

 

O presidente da diretoria da ICANN Steve Crocker observou que a ICANN está em 

vias de adicionar suporte de secretariado à diretoria.  A tarefa desse novo recurso será, 

em parte, melhorar os planos e processos de trabalho da diretoria.  Crocker observou 

que essa é uma área de interesse especial para ele, e que as melhorias devem ser 

constantes. 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

É claro que a diretoria tomou várias medidas para implementar a recomendação 4. 

Algumas tarefas relacionadas foram concluídas, mas a natureza dessa implementação 

é "constante".  Há evidências claras do trabalho realizado nesse sentido, mas ainda é 

difícil medir sua eficiência.   

 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

Com base nos relatórios da diretoria e da equipe da ICANN, houve avanços em várias 

áreas em termos do funcionamento da diretoria.  No entanto, um desafio para a 

avaliação completa da eficácia das recomendações é a falta de referências/métricas 

para que a ATRT2 possa examinar a eficiência da implementação.  Pode ser difícil 

medir algumas das melhorias, mas as medidas ajudariam a chegar a conclusões 

qualitativas e quantitativas no futuro.  No ponto de vista da ATRT2, essas atividades 

devem ser poder ser visualizadas pela comunidade (a menos que lidem com recursos 

humanos ou outras questões confidenciais).  Com respeito ao treinamento da diretoria, 

a ATRT2 perguntou se o material desse treinamento pode ser divulgado ao público 

para fomentar a transparência.  A Diretoria indicou que alguns materiais de 

treinamento são de propriedade particular de terceiros que oferecem o treinamento, e 

que a Diretoria pode não ter permissão para liberá-los para a comunidade.  Por uma 

questão de direção, o secretariado da diretoria deve receber instruções sobre as 

recomendações da ATRT1 e a avaliação da ATRT2, e deve integrar essas 

informações em seus processos de apoio. 

 

Recomendação Final #2 

 

A Diretoria deve desenvolver métricas para avaliar a eficácia de seu funcionamento e 

do trabalho de melhoria, e publicar o material usado no treinamento para avaliar os 

níveis de melhoria. 

 

 

Seção 4 do Relatório.  DESEMPENHO E PRÁTICAS DE 

TRABALHO DA DIRETORIA:  Recomendação n° 3 da ATRT2 

(Avaliação da Recomendação 5 da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

A ATRT1 concluiu que a compensação dos Diretores era uma questão associada ao 

tema do desenvolvimento da experiência e do conjunto de habilidades coletivo da 

diretoria da ICANN.  Além disso, essa questão foi alvo de uma revisão independente, 

de uma discussão do Comitê de Governança da Diretoria e de considerações 
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constantes da diretoria.  No momento da revisão da ATRT1, somente a compensação 

do presidente da diretoria foi decidida.  

 

Recomendação 5 da ATRT1 

 

Recomendação 5: “A diretoria deve implementar rapidamente o esquema de 

compensação para os diretores com direito a voto, conforme recomendado pelo 

Boston Consulting Group, ajustado conforme necessário para resolver problemas de 

pagamento internacional, se houver.”  

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

 

Seguindo as recomendações do Conselho Geral da ICANN, a diretoria atrasou a 

implementação da recomendação 5 para permitir estudos e revisões independentes.  A 

partir de junho de 2011, foi desenvolvido um plano de compensação e a diretoria 

contratou um especialista em avaliação independente.  O relatório desse especialista
24

 

concluiu que a compensação da diretoria era razoável.  Como a instituição da 

compensação dos diretores exigiria revisão da Política de Conflitos de Interesse da 

Diretoria, bem como do estatuto, foi aberto um período de comentários públicos sobre 

essas questões em setembro de 2011. No geral, os comentários apoiaram a 

recomendação de pagar os diretores, e também deram opiniões sobre outros aspectos 

da Política de Conflitos de Interesse da ICANN.  No dia 08 de dezembro de 2011, a 

diretoria votou a favor da implementação da compensação dos diretores com direito a 

voto.  A ATRT2 observa que o pagamento não foi oferecido a alguns diretores até 

agosto de 2012, um atraso significativo da data de aprovação até a implementação, 

mas nesses casos houve circunstâncias atenuantes.  Hoje, os membros da diretoria 

com direito a voto têm a oportunidade de escolher receber ou não a compensação, e 

sua decisão é publicada no site da ICANN.
25

 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

A ATRT2 não recebeu comentários da comunidade em relação à implementação da 

recomendação. 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

A implementação da recomendação 5 foi concluída. 

 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

Medir o "sucesso" ou a eficácia da recomendação 5 é difícil, mas não é impossível.  

Um aspecto da justificativa da recomendação foi a presunção de que a compensação 

poderia influenciar o interesse de candidatos qualificados, devido às responsabilidades 

e à carga de trabalho de um diretor da ICANN.  A ATRT2 desconhece estudos 

qualitativos ou quantitativos dos grupos de candidatos à diretoria ao longo do tempo 

ou comentários sobre os efeitos da implementação da recomendação.  Talvez essa 
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 http://www.icann.org/en/groups/board/documents/ce 
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análise possa ser útil para futuras equipes de revisão.  A ATRT2 idealiza a avaliação 

regular dos níveis de compensação dos diretores com uma frequência responsável ao 

longo do tempo. 

 

Recomendação Final #3 

 

A Diretoria deve realizar estudos qualitativos/quantitativos para determinar como as 

qualificações dos candidatos à Diretoria mudam com o tempo, e deve avaliar 

regularmente os níveis de compensação do diretor em relação aos padrões comuns. 

 

 

Seção 5 do Relatório. DISTINÇÃO ENTRE POLÍTICA / 

IMPLEMENTAÇÃO / FUNÇÃO EXECUTIVA:  Recomendação n° 

4 da ATRT2 (Avaliação da Recomendação 6 da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

A ATRT1 concluiu que há preocupações significativas na comunidade em relação à 

maneira como os problemas eram identificados para consideração da diretoria, como e 

por que determinadas decisões foram tomadas e como esses resultados foram 

transmitidos aos interessados.  A ATRT1 também concluiu que as deliberações da 

diretoria nem sempre se baseavam em procedimentos ou requisitos codificados, mas 

simem convenções organizacionais com base meramente em precedentes.  Essa falta 

de clareza em relação à distinção entre política e "função executiva" (ou 

"implementação" ou "função administrativa organizacional") gerou dúvidas na 

comunidade se a diretoria e a equipe estariam agindo dentro de suas atribuições com 

respeito ao processo ascendente de desenvolvimento de políticas. 

 

Recomendação 6 da ATRT1 

 

Recomendação 6:  A diretoria deve esclarecer, o mais rápido possível, no máximo até 

junho de 2011, a distinção entre as questões que estão sujeitas aos processos de 

desenvolvimento de políticas da ICANN e aquelas que estão dentro das funções 

executivas realizadas pela equipe e pela diretoria da ICANN e, assim que possível, 

desenvolver um mecanismo complementar para consultas nas circunstâncias 

apropriadas com os SOs e ACs pertinentes sobre os problemas administrativos e 

executivos que serão abordados pela diretoria.  

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN  

 

A equipe da ICANN recomendou que a diretoria adotasse a recomendação 6, mas 

com uma data de implementação posterior à determinada pela ATRT1, em junho de 

2011.  A equipe afirmou que era importante estabelecer uma linha de base para o 

entendimento desse assunto com a comunidade antes da conclusão da 

implementação.
26

  A equipe observou que realizaria imediatamente um "exercício de 

categorização" usando a wiki de resoluções.  Em seguida, a equipe começou a 
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 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-recommendations-implementation-plans-
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categorizar as ações da Diretoria nas categorias políticas/executivas/administrativas e 

outras, e depois verificou se foram recebidos comentários públicos sobre esses itens. 

 

Em sua resposta à ATRT2, a equipe informou que, 

 

A ICANN resolveu todos os aspectos dessa recomendação na implementação.  

Consulte o resumo de implementação da ATRT de 2012
27

 e o relatório anual de 

2012 sobre a implementação da ATRT.
28

  A conclusão desse projeto de 

implementação inspirou mais discussões sobre a distinção entre as questões de 

política e implementação que ainda estão em andamento na comunidade, mais 

recentemente em uma sessão pública em Pequim. 

Devido ao trabalho realizado para a recomendação 6, a ICANN também publicou 

um artigo sobre as opiniões e conselhos da comunidade,
29

 o que levou a um 

diálogo contínuo com a comunidade.  Houve sessões em Toronto e Pequim sobre 

esse assunto, e desde então a equipe da ICANN elaborou um artigo para 

comentários públicos sobre Política versus Implementação
30

 para ajudar a 

enquadrar e levar o debate adiante. 

 

A equipe observa ainda que "agora, a comunidade tem um conjunto de termos 

definido para usar ao discutir e categorizar ações da diretoria.  O trabalho que se 

seguiu reiniciou um debate difícil na comunidade em relação às funções de políticas 

versus implementação e como a comunidade dá conselhos à diretoria."  A equipe 

também observa que "agora, todas as ações substanciais realizadas pela diretoria são 

acompanhadas por uma identificação dos tipos de ações e de consultas esperadas ou 

realizadas antes da decisão da diretoria." 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

Os comentários recebidos e a discussão nas sessões públicas refletem sentimentos 

comuns da comunidade, inclusive: 

a. essa continua sendo uma questão importante; 

b. fora das questões de políticas abordadas nos processos bem definidos da 

GNSO, da ccNSO e da ASO, há incertezas sobre como os conselhos da 

comunidade podem chegar à diretoria;  

c. grupos de trabalho entre comunidades devem ser explorados como um 

mecanismo para dar conselhos à diretoria; 

d. os mecanismos ou abordagens atuais para dar conselhos da comunidade à 

diretoria sobre questões de políticas não prioritárias são inadequados; e  

e. os grupos ad hoc, especialistas e processos rápidos que foram usados no novo 

processo de gTLD não são abordagens satisfatórias para resolver esse 

problema.  
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 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-project-list-workplans-29jan13-en.pdf 
28

 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf  
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 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/input-advice-function-24sep12-en.pdf 
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 http://www.icann.org/en/news/public-comment/policy-implementation-31jan13-en.htm 
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Análise da implementação das recomendações pela ATRT2  

 

A implementação está incompleta e o trabalho nesse problema é contínuo.  A ATRT2 

acha que essa recomendação ainda é importante para esclarecer a comunidade e 

especialmente importante em ambientes com várias partes interessadas.  A ICANN 

publicou um artigo sobre a função de comentários e conselhos da comunidade no dia 

24 de setembro de 2012 (mais de um ano depois da data em que a diretoria deveria 

implementar a recomendação 6 de acordo com a AoC), e foram realizadas sessões 

públicas durante as reuniões da ICANN em Toronto (outubro de 2012) e Pequim 

(abril de 2013). Porém, o fato continua sendo que essa questão mal foi abordada 

durante o período de dois anos determinado pela ATRT1.  Na verdade, a equipe só 

desenvolveu e publicou seu artigo sobre "estrutura" para comentários públicos no dia 

21 de janeiro de 2013. 

 

Uma contínua falta de clareza sobre "política versus implementação" causa, na melhor 

das hipóteses, incerteza e, na pior das hipóteses, desconfiança se a diretoria e a equipe 

da ICANN estão agindo dentro de suas atribuições ou se a ICANN está agindo de 

forma impositiva, e não ascendente.  Como em qualquer organização ou comunidade, 

um entendimento claro das respectivas funções, responsabilidades e processos é a 

base da coesão e das interações bem-sucedidas.
31

 

 

Alguns afirmam que a distinção entre política e implementação é uma tarefa muito 

difícil ou tão esotérica que estabelecer limites claros – e portanto o esclarecimento 

para a comunidade e a ICANN – é impossível.  O esclarecimento total pode ser 

impossível, mas não desenvolver uma estrutura viável que esclareça as funções, 

responsabilidades e processos em questões de implementação e políticas continuará 

gerando dúvidas e preocupações desnecessárias sobre a responsabilidade da tomada 

de decisões da ICANN, bem como sobre seu compromisso legítimo com o processo 

ascendente, com várias partes interessadas. 

 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

A implementação da recomendação 6 da ATRT1 não conseguiu atingir seu objetivo 

declarado.  Iniciou-se um esforço para envolver a comunidade em um diálogo 

relacionado à questão, mas a comunidade e a ICANN parecem não conseguir 

esclarecer essa questão.  A implementação teve o efeito de estimular os diálogos 

focados, que informam aos membros da comunidade a diferença entre "política" e 

"implementação".  Pode ser que esse esforço adicional precise ser aplicado ao 

desenvolvimento de mecanismos complementares para consultas em circunstâncias 

apropriadas com os SOs e ACs pertinentes sobre questões administrativas e 

executivas que serão abordadas pela diretoria.  Finalmente, a A ATRT2 sugere que a 
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terminologia "política v. implementação" seja usada de forma consistente e que a 

referência a "função executiva" ou "função administrativa" seja evitada para aumentar 

a clareza.) 

 

Recomendação Final #4 

 

A Diretoria deve continuar apoiando o envolvimento entre comunidades, com a meta 

de criar uma noção da distinção entre desenvolvimento e implementação de políticas.  

Desenvolver mecanismos complementares por meio dos quais as Organizações de 

Apoio e Comitês Consultivos (SO/AC) possam consultar a Diretoria sobre questões 

que incluem mas não se limitam a políticas, implementação e questões 

administrativas, sobre as quais a Diretoria toma decisões. 

 

 

Seção 6 do Relatório.  TRANSPARÊNCIA NA TOMADA DE 

DECISÕES E PROCESSOS DE APELAÇÃO:  Recomendação n° 5 

da ATRT2 (Avaliação das Recomendações 7.1 e 8 da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

A ATRT1 concluiu que o estatuto da ICANN enfatiza a necessidade de transparência 

nos processos da diretoria, determinando a participação embasada de interessados, a 

neutralidade, a objetividade, a capacidade de resposta e a tomada de decisões baseada 

em evidências.  Da mesma forma, a necessidade de transparência e abertura na 

maneira como a diretoria da ICANN toma decisões é reafirmada veementemente na 

Afirmação de Compromissos.  A ATRT1 concluiu que há necessidade da publicação 

de diretrizes mais claras em relação aos processos de tomada de decisão da ICANN. 

 

Recomendações 7.1 e 8 da ATRT1 

 

Devido à relação próxima entre o assunto das recomendações 7.1 e 8 da ATRT1, a 

ATRT2 combinou a avaliação de sua implementação aqui. 

Recomendação 7.1:  “A partir de agora, a diretoria deve publicar rapidamente todos 

os materiais apropriados relacionados aos processos de tomada de decisões, 

inclusive anúncios preliminares, materiais instrutivos fornecidos pela equipe e por 

outros, minutas detalhadas e, quando houver, declarações do diretor em relação a 

decisões importantes.  A redação do material deve ser resumida, limitada à discussão 

de litígios existentes ou possíveis, e de problemas da equipe, como indicações.” 

 

Recomendação 8:  Assim que possível, mas no máximo no início da reunião da 

ICANN de março de 2011, a diretoria deve ter produzido e publicado um documento 

que defina claramente o conjunto limitado de circunstâncias em que os materiais 

podem ser redigidos e que articule os riscos (se houver) associados a sua publicação.  

Essas regras devem ser consultadas pela diretoria, pelo conselho geral e pela equipe 

ao avaliar se o material deve ser redatado e citado quando tal decisão for tomada.  

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 
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A equipe da ICANN informou à ATRT2 que, como resultado da implementação, a 

publicação de todos os materiais da diretoria, inclusive justificativas de resoluções, 

tornou-se procedimento operacional padrão.  Esses e outros materiais de referência 

estão arquivados em http://www.icann.org/en/groups/board/meetings.  Em resposta à 

recomendação da ATRT1, a ICANN desenvolveu um plano de implementação que 

observou, em parte, o seguinte:  

 

"a partir da reunião de 25 de janeiro de 2011, a equipe começou a incluir 

propostas de declarações de justificação nas propostas da diretoria, obedecendo os 

itens definidos da afirmação de compromissos.  Se a diretoria não propuser 

modificações significativas para as declarações de justificativas preliminares, elas 

serão publicadas com as resoluções aprovadas para cada reunião.  Essa prática foi 

instituída no dia 27 de janeiro de 2011, com a publicação das resoluções 

aprovadas de 25 de janeiro de 2011.  As declarações de justificativas serão 

consideradas finais quando forem publicadas com as minutas aprovadas para cada 

reunião.  As declarações de justificativas devem abordar as fontes de dados e 

informações, bem como os comentários aceitos e rejeitados da comunidade." 

 

Com respeito à redação de materiais da diretoria, o plano de implementação observou 

que,  

 

"embora essas condições de DIDP (Política de Divulgação de Informações de 

Documentos
32

) continuem sendo a base para as redações, é muito útil produzir um 

documento que oriente a equipe e informe a comunidade sobre a questão 

específica da redação de materiais da diretoria.  Como ficou demonstrado pela 

publicação de materiais de instrução da diretoria, a ICANN diminuiu o alcance da 

aplicação das condições de não divulgação para aumentar a transparência e a 

responsabilidade.  O documento foi publicado em março de 2011. Nota-se que 

partir dos materiais da reunião da diretoria de 12 de dezembro de 2010, a base 

para cada redação foi definida em todas as páginas em que havia texto.  

Continuará existindo a revisão sobre como melhor se adequar a cada circunstância 

que exige redação." 

 

Além do plano de implementação mencionado acima, a equipe da ICANN criou uma 

wiki de resoluções da diretoria que pode ser pesquisada, a fim de fornecer ao público 

informações fáceis de acessar sobre todas as resoluções importantes aprovadas pela 

diretoria.  A wiki pode ser encontrada em 

https://community.icann.org/display/tap/ICANN+Board+Resolutions. 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

Contribuidores durante o período de comentários públicos reconheceram a melhoria 

da disponibilidade dos materiais da diretoria.  Por exemplo, a Nominet declarou,  

 

"notamos a melhoria na disponibilidade dos materiais relacionados à diretoria, 

como documentos de instruções e justificativas de decisões.  Gostamos da 

melhoria da comunicação, mas isso pode melhorar ainda mais para mostrar que a 
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diretoria considerou as implicações mais amplas de suas decisões.  Em particular, 

a diretoria precisa prestar atenção especialmente nas preocupações de pessoas que 

normalmente não estão envolvidas nas atividades da ICANN e dar respostas 

fundamentadas às interações." 

 

Da mesma forma, o grupo de interessados não comerciais observou que "houve 

algumas melhorias... especificamente, a publicação oportuna das decisões da diretoria 

e das justificativas e explicações para elas.  Parabenizamos a ICANN por esse 

esforço."  Um autor de comentário/antigo funcionário da ICANN pediu a publicação 

dos conselhos da equipe para a diretoria. 

 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2  

 

No geral, a ATRT2 concluiu que a implementação da recomendação 7.1 da ATRT1 

pela ICANN parece ser bem-sucedida.  Com a adoção das práticas recomendadas 

como procedimentos operacionais padrão, a diretoria deu um passo concreto rumo à 

implementação.  O material de instruções, agendas, minutas, resoluções, justificativas 

e outros documentos relevantes da diretoria podem ser visualizados e acessados no 

site da ICANN. 

 

Um aspecto importante da implementação também é a prática de disponibilizar todos 

os materiais relevantes de maneira oportuna.  A ATRT2 soube de ocasiões em que os 

materiais não foram publicados de forma oportuna, mas parece que o procedimento 

operacional padrão está sendo respeitado.  Foi levantada uma questão sobre a 

abrangência das redações e se essa prática respeita a abordagem "mínima" da 

recomendação 7.1.  Essa questão é difícil de explorar devido à natureza da redação. 

 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

Um medida de eficiência são os comentários da comunidade, que depende da 

publicação de materiais da diretoria para entender seu processo de tomada de decisão.  

A ATRT1 identificou um problema de "desconhecimento" com respeito às decisões 

da diretoria.  Ou seja, a comunidade deu opiniões sobre o processo de tomada de 

decisões da diretoria, mas teve pouca ou nenhuma visibilidade de suas deliberações e 

das justificativas, os "resultados" do processo.  Os comentários feitos à ATRT2 

observam uma melhoria nessa área e refletem a maior sensação de transparência.  Da 

mesma forma, houve menos comentários negativos que na ATRT1. 

 

Recomendação Final #5 

 

A Diretoria deve revisar os padrões de redação de seus documentos, a Política de 

Divulgação de Informações Documentárias (DIDP) e outros documentos da ICANN 

para criar uma política única de redação publicada.  Instituir um processo para avaliar 

regularmente o material redigido para determinar se as redações ainda são necessárias 

e, caso contrário, garantir que elas sejam removidas. 
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Seção 7 do Relatório. Sem novas Recomendações da ATRT2 

(Avaliação da Recomendação 7,2 da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

A ATRT1 concluiu que a responsabilidade final por garantir os maiores níveis 

possíveis de transparência e responsabilidade é necessariamente da diretoria.  A 

ATRT1 também observou que a grande maioria das deliberações da diretoria se 

baseava em convenções organizacionais.  Problemas significativos com políticas 

foram identificados e determinados com base nas práticas estabelecidas com o tempo, 

não de acordo com os procedimentos e requisitos codificados.  A ATRT1 também 

observou que a ausência de diretrizes, procedimentos ou processos claros e 

codificados relacionados às decisões da diretoria só serve para aumentar as 

preocupações dos interessados e pode levar à privação de direitos e à desmotivação. 
 

Recomendação 7.2 da ATRT1 

 

A partir de agora, a diretoria deve publicar “uma explicação detalhada e justificada 

das decisões tomadas, sua justificativa e as fontes de dados e informações em que a 

ICANN se baseou.”  A ICANN também deve articular essa justificativa para aceitar 

ou rejeitar as opiniões recebidas em comentários públicos e da comunidade da 

ICANN, inclusive organizações de suporte e comitês consultivos. 

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

 

A equipe da ICANN informa que implementou totalmente a recomendação 7.2 da 

ATRT1. 

 

A ICANN também observa que o desenvolvimento das justificativas aumentou o 

tempo necessário para a consideração de itens pela diretoria.  Para decisões 

importantes, houve gastos significativos, tanto de dinheiro como de recursos, para 

desenvolver as justificativas. 

 

Com respeito à eficácia, a ICANN observa que as pessoas têm mais informações 

sobre as bases das decisões da diretoria.  Algumas vezes, a complexidade das 

resoluções diminuiu porque agora as informações básicas podem ser fornecidas na 

justificativa. 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

A ATRT2 recebeu poucos comentários sobre a explicação das decisões e a declaração 

de justificativas da diretoria.  No entanto, o Grupo de Partes Interessadas de Registros 

(RySG) comentou que a diretoria ainda ignora comentários ao tomar decisões. 

 

Resumo de outras informações relevantes 

 

A ATRT2 avaliou as resoluções da diretoria durante o período de 2011-2013 

pensando em três perguntas: 

a. A diretoria fornece uma explicação clara das decisões? Alguma ação 
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importante deve ser tomada para melhorar o processo da ICANN? 

b. A diretoria fornece uma justificativa clara e razoável para suas decisões? 

c. A diretoria fornece uma explicação de como considera os comentários 

públicos (se houver)? 

 

A ATRT2 concluiu que há evidências claras de que, em grande medida, as decisões 

da diretoria respondem às três perguntas feitas. 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

A implementação da Recomendação 7,2 da ATRT1 parece ter sido um sucesso.  Uma 

análise de todas as resoluções da diretoria de 2011 a 2013 reflete que as decisões têm 

justificativas detalhadas.  A avaliação da ATRT2 reflete uma tendência de melhoria 

no período de três anos e, embora ainda haja exemplos que demonstrem pontos 

fracos, a implementação da recomendação 7.2 indica melhorias qualitativas 

significativas desde 2011. 

 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

O padrão de valor dessa recomendação é que antes de janeiro de 2011, a diretoria não 

tinha adotado declarações formais de justificativa para suas decisões.  A análise e os 

comentários públicos refletem melhorias significativas nessa área.  Consulte o 

Apêndice D. 

 

 

Seção 8 do Relatório.  OPERAÇÕES E INTERAÇÕES DO GAC:  

Recomendação n° 6 da ATRT2 (Avaliação das Recomendações 9-14 

da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

A ATRT1 reconheceu que a relação existente entre o GAC e a diretoria era anômala e 

forneceu seis recomendações com o objetivo de melhorar suas interações. 

 

Recomendação 9 da ATRT1 

 
A diretoria, por meio do grupo de trabalho conjunto com o GAC, deve esclarecer até março 

de 2011 o que constitui “conselhos” de políticas públicas do GAC de acordo com o estatuto. 

 

Recomendação 10 da ATRT1 

 
Tendo estabelecido o que constitui “conselhos”, a diretoria, por meio do grupo de trabalho 

conjunto com o GAC, deve estabelecer até março de 2011 um processo mais formal, 

documentado, usado para notificar o GAC sobre problemas que afetam políticas públicas e 

solicitar conselhos.  Como elemento essencial desse processo, a diretoria deve ser proativa 

ao solicitar conselhos do GAC por escrito.  Ao estabelecer um processo mais formal, a 

ICANN deve desenvolver uma ferramenta ou banco de dados on-line em que cada solicitação 

e conselho recebido do GAC seja documentado,junto com a consideração da diretoria e sua 

resposta para cada um. 
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Recomendação 11 da ATRT1 

 
A diretoria e o GAC devem trabalhar juntos para que os conselhos do GAC sejam fornecidos 

e considerados de forma mais oportuna.  A diretoria, por meio do grupo de trabalho conjunto 

com o GAC, deve estabelecer até março de 2011 um processo formal e documentado para 

responder aos conselhos do GAC.  Esse processo deve determinar como e quando a diretoria 

informará o GAC, oportunamente, se concorda ou discorda com os conselhos, e especificará 

que detalhes a diretoria fornecerá ao GAC quando discordar com os conselhos.  Esse 

processo também deve determinar os procedimentos pelos quais o GAC e a diretoria 

“tentarão de boa fé e de maneira oportuna, encontrar uma solução mutuamente aceitável”.  

Esse processo deve levar em conta o fato de que o GAC se reúne somente três vezes ao ano e 

deve considerar estabelecer outros mecanismos para que a diretoria e o GAC possam 

satisfazer as determinações do estatuto em relação aos conselhos do GAC. 

 

Recomendação 12 da ATRT1 

 
A diretoria, por meio do grupo de trabalho conjunto com o GAC, deve desenvolver e 

implementar um processo para envolver o GAC mais cedo no processo de criação de 

políticas.  

 

Recomendação 13 da ATRT1 

 
A diretoria e o GAC devem, em conjunto, desenvolver e implementar ações para garantir que 

o GAC seja informado da agenda de políticas da ICANN e que a equipe de políticas da 

ICANN esteja ciente e responda às preocupações do GAC.  Dessa forma, a diretoria e o GAC 

podem considerar a criação/revisão da função de suporte na equipe da ICANN, inclusive os 

conjuntos de habilidades apropriados necessários para proporcionar a comunicação efetiva 

com o GAC e dar suporte a ela, e se a diretoria e o GAC se beneficiariam com reuniões 

conjuntas mais frequentes. 

 

Recomendação 14 da ATRT1 

 
A diretoria deve se esforçar para aumentar o nível de suporte e compromisso dos governos 

com o processo do GAC.  Primeiro, a diretoria deve incentivar os países e organizações 

membros a participar das deliberações do GAC e devem concentrar-se especialmente em 

envolver países em desenvolvimento, prestando atenção principalmente na necessidade de 

disponibilizar acesso aos registros da ICANN em vários idiomas.  Em segundo lugar, a 

diretoria, trabalhando com o GAC, deve estabelecer um processo para determinar quando e 

como a ICANN deve envolver oficiais sênior do governo em questões de políticas públicas de 

forma regular e coletiva para complementar o processo existente do GAC. 

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

 

Depois de adotar as recomendações, a ICANN criou o Grupo de Trabalho BGRI para 

se concentrar na implementação.  Para determinados assuntos de incumbência do 

GAC, ele realizou seus próprios esforços para responder às recomendações. 

 

Conforme determinado pela recomendação 9, o GAC desenvolveu uma definição de 

"conselho" de política pública do GAC que foi aceita pelo grupo de trabalho BGRI e 

pela diretoria, e finalmente foi adicionado pelo GAC aos seus princípios operacionais.  

Essa definição foi importante para desenvolver os procedimentos do GAC para o 
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programa de novos gTLDs, mais especificamente nos processos de alerta precoce e 

conselhos do GAC (objeções).
33

 

 

Para abordar a recomendação 10, o grupo de trabalho BGRI desenvolveu e 

implementou um registro de conselhos do GAC.  O registro de conselhos do GAC 

foi publicado no site do GAC.
 34

  A avaliação da eficiência do registro como 

ferramenta para a diretoria, o GAC e a comunidade é contínua, aguardando o 

uso em longo prazo do registro pelo GAC e pela diretoria, especialmente em 

termos de "ações de seguimento" e acordo mútuo de que o conselho foi 

implementado totalmente. 

 

Para implementar a recomendação 11, o grupo de trabalho BGRI trabalhou 

para codificar os métodos para o processo de consulta GAC-diretoria, conforme 

determina o estatuto.  O GAC enviou edições para o documento e o texto 

revisado precisa ser revisado/aprovado pela diretoria.  Em seguida, a diretoria 

terá que fazer emendas ao estatuto para determinar um limite de tempo e exigir 

a maioria da diretoria para rejeitar um conselho do GAC. 
 

Conforme o grupo de trabalho BGRI resolvia a recomendação 12, surgiram vários 

fatores de complicação, inclusive a complexidade e a extensão do processo de 

desenvolvimento de políticas da GNSO (Organização de Apoio a Nomes Genéricos)  

Além disso, apesar do fato de que os processos de desenvolvimento de políticas de 

vários SOs e ACs são abertos à participação da comunidade, há diferentes níveis de 

participação explícita para o GAC.  Por exemplo, o processo da ccNSO inclui 

comentários do GAC especificamente, enquanto o processo da GNSO é "aberto" a 

todos os interessados e não tem um caminho específico para a participação do GAC.  

No entanto, o GAC é estruturado de acordo com o estatuto para fornecer 

recomendações sobre políticas públicas diretamente à diretoria da ICANN.  Algumas 

pessoas veem isso como impedimento para o envolvimento precoce.  Além disso, há 

diferenças consideráveis dentro da comunidade da ICANN em relação à abrangência 

dos termos "política" e "política pública".  A GNSO parece não atribuir peso 

particular ou específico a conselhos de "políticas públicas" do GAC em suas 

deliberações.  Por sua vez, o GAC sabe que não tem status de membro na GNSO e 

não pode influenciar ou determinar o resultado dos processos da GNSO.  Não há 

registros claros, por exemplo, de aceitação de comentários do GAC pela GNSO antes 

da conclusão de qualquer recomendação de política específica da GNSO; na verdade, 

é o contrário (por exemplo, ordem pública e moralidade).  A recomendação 12 foi 

discutida pelo grupo de trabalho BGRI na ICANN em Praga, Toronto e Pequim, 

com foco específico nos diferentes métodos de trabalho do GAC em comparação 

com outros SOs e ACs.  O GAC concordou em desenvolver propostas de novas 

ferramentas e mecanismos para envolver-se com o processo de desenvolvimento 

de políticas da GNSO e as discussões continuam. 

 

Em relação à recomendação 13, por solicitação do grupo de trabalho BGRI, a 
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equipe da ICANN propôs uma atualização de políticas mensal para que o GAC 

ajude seus membros a monitorar e acompanhar iniciativas pendentes de 

desenvolvimento de políticas.  Esse esforço foi bem recebido pelo GAC e é 

considerado um dos vários elementos que fará com que o objetivo da 

recomendação seja atingido.  Pode haver ferramentas adicionais identificadas 

pelo grupo de trabalho BGRI para facilitar o maior entendimento entre os 

membros do GAC sobre várias iniciativas de políticas e deliberações pendentes 

em outros grupos de interessados da ICANN.  O GAC também propôs, por meio 

do grupo de trabalho BGRI, a ideia de ligações "reversas" de ACs e SOs, bem 

como uma ligação da diretoria com o GAC, que continua sendo considerada em 

termos de medidas de implementação específicas.  

 

Muitos esforços foram feitos para implementar a recomendação 14. O governo 

canadense realizou a primeira reunião de oficiais sênior do governo durante a 

45
a
 reunião da ICANN em Toronto, que teve boa participação e apoio 

considerável para a função do GAC na ICANN.  Por solicitação do presidente do 

GAC, a ICANN fez esforços para aumentar o financiamento de viagens de 

membros do GAC, de forma proporcional a outros SOs e ACs, e passou a 

oferecer interpretação em reuniões do GAC.  Isso claramente facilitou o aumento 

da participação de membros do GAC que não falam inglês nas deliberações.  Na 

verdade, nos últimos três anos, o número de membros do GAC aumentou de 100 

para 129, e houve um aumento de 77% no nível de participação presencial em 

reuniões da ICANN desde 2010. Finalmente, o GAC lançou um RFP em 2012 

para solicitar um provedor, financiado por Brasil, Noruega e Países Baixos, para 

fornecer suporte adicional de secretariado.  Nesse meio tempo, a ICANN 

financiou os custos de viagem de um membro do ACIG (Grupo de Melhorias 

Contínuas da Austrália) para a reunião de Durban para dar suporte ao GAC, 

sob orientação do presidente e do vice-presidente do GAC.  Em fevereiro de 

2013, foi contratado um novo membro para a equipe da ICANN, com contrato 

temporário, para dar suporte adicional ao presidente e ao vice-presidente do 

GAC, e ele deverá tornar-se funcionário permanente. 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

No geral, os comentários recebidos em resposta à convocação da ATRT2 concluem 

que a diretoria, trabalhando com o GAC, fez um esforço significativo para 

implementar essa série de recomendações.  No entanto, entre os problemas pendentes 

destacados estão a necessidade de desenvolver medidas ou critérios mensuráveis para 

monitorar a implementação; a implementação completa das recomendações restantes; 

abordar as recomendações futuras de forma mais clara para ajudar na implementação; 

e a melhoria da comunicação com pessoas fora da comunidade imediata da ICANN. 

 

Além disso, vários comentários observam que a implementação demorou mais do que 

o planejado pela ATRT1 e, em alguns casos, houve uma lacuna entre o texto da 

recomendação e como ela foi realizada.
35

  Alguns também disseram que "a função da 

diretoria e a relação entre ela e o GAC não está clara".
36

  Além disso, embora os 

                                            
35

 Shawn Gunnarson, autor de comentários (consulte a nota de rodapé 7) 
36

 Maureen Hilyard, ALAC, (consulte a nota de rodapé 7) 



 
 

36 

comentários dissessem que a ICANN estava fazendo tudo o que era possível, a 

implementação das melhorias do GAC continua sendo insuficiente.  Os autores dos 

comentários solicitam que "um canal mais fácil seja providenciado para que o GAC se 

envolva no procedimento de desenvolvimento de políticas".
37

  Outros comentários 

consideram que a ICANN continua precisando melhorar a responsabilidade e a 

transparência na tomada de decisões e sua execução, e "fortalecer os mecanismos de 

trabalho entre o GAC, a diretoria, SOs e ACs e definir funções".
38

  Alguns autores de 

comentários acham que a implementação continua insatisfatória, pois algumas 

recomendações importantes relacionadas ao GAC ainda não foram implementadas. 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

No geral, a ATRT2 conclui que a ICANN fez um esforço legítimo para implementar 

as recomendações 9-14 da ATRT1. Parece ter havido alguns desafios associados à 

responsabilidade pela implementação (por exemplo, a natureza compartilhada da 

diretoria da ICANN e do GAC), bem como a viabilidade do cronograma de 

prioridades proposto pela ATRT1, mas a maioria das recomendações foi 

implementada.  No entanto, há detalhes pendentes da implementação que exigem 

mais atenção (por exemplo, o funcionamento do registro de conselhos do GAC, se e 

com que frequência realizar reuniões de alto nível adicionais, etc.).  Para a 

recomendação 10, a diretoria precisa trabalhar mais para desenvolver um processo 

mais formal documentado para notificar o GAC sobre questões que tenham a ver com 

questões públicas.  A recomendação 12, relacionada à facilitação do envolvimento 

precoce do GAC no processo de desenvolvimento de políticas da ICANN continua 

sendo uma prioridade contínua para o grupo de trabalho BGRI, que mais 

recentemente incluiu consultas diretas com a GNSO.  Houve progresso no nível de 

apoio e compromisso dos governos com o processo do GAC, mas é necessário mais 

trabalho em relação à recomendação 14. 

 

Recomendações Avaliação 

9 Concluído, problema resolvido de forma satisfatória. 

10 Incompleto, passos significativos foram dados, o registro do 

GAC e a diretoria responderam aos comentários do GAC, mas 

ainda é necessário mais trabalho. A diretoria deve buscar a 

opinião do GAC desde o início.  

11 Essencialmente concluído, mas não respeitou o prazo 

sugerido pela ATRT1.  O problema de propor e adotar 

alterações relacionadas no estatuto permanece aberto. 

12 A discussão e implementação de recomendações continua.  A 

conclusão envolve trabalho considerável e envolvimento com 

outros SOs e ACs. [Deve ser feita uma nova avaliação após 

receber o relatório do especialista] 
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13 Concluído, problema resolvido de forma satisfatória 

14 Medidas tomadas, mas é necessário mais trabalho devido à 

geopolítica e às preocupações de alguns governos. 

 

Novas recomendações da ATRT2 em relação ao GAC 

 

Hipótese de problema 

 

Apesar do avanço significativo feito pela ICANN e da implementação das 

recomendações da ATRT1 pelo GAC, há vários problemas com respeito ao GAC que 

ainda precisam de avaliação.  Há a percepção de falta de transparência dos métodos 

de trabalho do GAC, bem como uma preocupação com as barreiras inerentes para a 

participação na ICANN devido à complexidade do modelo da ICANN e aos níveis 

imensos de informações.  Como discutido no relatório da ATRT1, continua faltando 

envolvimento precoce do GAC em vários processos de políticas da ICANN.  No 

geral, há uma preocupação se a ICANN está fazendo tudo o que pode para sustentar 

sua legitimidade aos olhos dos países que não participam do GAC, especialmente os 

países em desenvolvimento. 

 

Resumo das respostas a comentários públicos relevantes 

 

Respostas da comunidade destacaram o sentimento de que a participação do GAC 

em discussões de políticas é importante, mas o processo e a discussão envolvidos no 

desenvolvimento das visões do GAC muitas vezes são opacos.  Houve convocações 

específicas para a visibilidade dos métodos de trabalho e processos do GAC pela 

comunidade.  Os comentários mostram que essa falta de percepção dos métodos de 

discussão e trabalho do GAC pode resultar em confusão para os interessados ao 

receber recomendações do GAC.  Como confirmam comentários de um oficial do 

governo, a "função do GAC é essencial para garantir que o interesse público mais 

amplo seja levado em conta” na tomada de decisão da ICANN. Por isso, é importante 

que essa função e seu desempenho passem regularmente pela avaliação da 

comunidade mais ampla da ICANN                            .”
39

  O u t r o  c omentário 

sugeriu que o GAC utilize medidas para avaliar sua responsabilidade, incluindo “a 

avaliação por terceiros das recomendações, por meio de entrevistas com a diretoria, 

a liderança dos constituintes e os membros da comunidade          ,     .”
40 

 
O GAC obteve um avanço notável ao definir e proporcionar maior visibilidade de 

seu processo de consenso, o que resultou em uma emenda ao princípio 47 de seus 

princípios operacionais na reunião da ICANN de outubro de 2011 em Dakar.  O 

princípio 47 declara que "entende-se que consenso é a prática de adotar decisões por 

acordo geral, na ausência de objeções formais."
41 

 
Os comentários mostram que grande parte da comunidade da ICANN não 
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compartilha uma noção comum das diferentes funções aa  diretoria, do GAC e da 

GNSO, e que essa falta de entendimento das  diferentes funções “pode resultar na  

falta de respeito pela  opinião das  várias partes interessadas.”
42

  Outros apontam 

que a visibilidade limitada dos métodos de trabalho e deliberações do GAC, às vezes 

devido à discussão de portas fechadas, resulta em confusão na comunidade quanto ao 

processo de desenvolvimento das recomendações do GAC, observando que “muitas 

vezes parece que elas pegam a comunidade de surpresa.”
43

  Os comentários 

também sugerem que a maior comunicação do GAC durante suas deliberações e 

discussões poderia proporcionar à comunidade mais percepções sobre os métodos e 

processos de trabalho e sobre as recomendações do GAC, diminuindo a sensação de 

que as “mensagens do  GAC são muitas vezes mal entendidas ou vistas como 

agressivas, e vice-versa.”
 44  

Entendendo que os diferentes grupos da comunidade 

têm interesses e estilos operacionais diferentes, os  “processos de comunicação 

devem ser significativos e relevantes para os usuários da ICANN.”
45

  Atualmente, 

“o diálogo externo do GAC parece estar concentrado principalmente na diretoria e a 

oportunidade de interagir com a comunidade mais ampla da ICANN parece restrita                  

.”
 46 

 

Além disso, os comentários da comunidade se concentram na necessidade de 

aumentar o nível e a qualidade da participação do governo no GAC.  As questões 

específicas levantadas foram aumentar a divulgação em países em desenvolvimento, a 

necessidade de apoio individual aos representantes do GAC para incentivar a 

participação consistente, e o gerenciamento de como o GAC aborda sua carga de 

trabalho, para garantir que ela possa ser realizada de maneira consistente por seus 

representantes.  Os comentários mencionaram as barreiras percebidas na participação 

como um todo, observando que “é  difícil e ntender o modelo da ICANN .”
47

  

Continuando nesse caminho, alguns comentários questionaram se o GAC atualmente 

está  “efetivamente entendendo todas as situações em todo o mundo, em diferentes 

economias e comunidades [e] os representantes do GAC individualmente têm 

recursos suficientes para trabalhar mais no desenvolvimento de políticas precoce                            

?”
48

  Os comentários também sugeriram que a ICANN deve oferecer 

informações simples, direcionadas e de alta qualidade em vez de 

informações ad hoc, bem como medidas para dar mais suporte aos novos 

membros                           .  
 
Vários comentários também se concentraram na necessidade de aumentar a 

participação e a divulgação em países em desenvolvimento como meio de 

aumentar o número de membros e obter uma representação regional mais variada 

das visões, observando que  o “GAC precisa melhorar a consistência dos níveis 

de envolvimento de todos os membros, tanto em reuniões como entre sessões, 

quando o nível de envolvimento de países em desenvolvimento e menos 

desenvolvidos normalmente é extremamente baixo (especialmente em 
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teleconferências do GAC “                                (   ).  Trata-se de um problema 

potencialmente grave, pois  o nível de  atividade do comitê entre sessões precisa  

aumentar significativamente.”
49

  Além disso, os autores dos comentários acham que  

“é   importante  monitorar o andamento da promoção do envolvimento.” É  

importante que a ICANN trabalhe com os interessados globais existentes para 

atingir  as  comunidades locais onde  já estão bem estabelecidos e conhecidos.
50

  

Os comentários observam que a  ATRT2 deve explorar “aspectos que possam 

contribuir para aumentar o nível de participação e fortalecer a legitimidade do modelo 

com várias partes interessadas                 .”
51

  Finalmente, vários comentários 

oferecem soluções e identificam trabalhos atuais que possam contribuir com o 

aumento do envolvimento do governo e apoiam a criação de um código de conduta do 

GAC.
52

  Um comentário observa que “a implementação de ferramentas de consulta 

inovadoras pode ajudar a recuperar o equilíbrio para chegar a níveis de resposta 

significativos“                .”
53

  Além disso, vários comentários observam que  “a 

abertura de novos escritórios da ICANN pode aumentar o conhecimento global, mas 

não resolve os problemas             .”
54 

 

Por último, os comentários destacaram a necessidade de incorporar o GAC no começo 

das discussões sobre políticas.  Notando que  “o envolvimento precoce do GAC 

também é importante para garantir a previsibilidade; melhorar o entendimento do 

raciocínio por trás das decisões ajudará a comunidade mais ampla a entender as 

recomendações e a reconhecer como elas se encaixam nos princípios subjacentes          

;                        .”
55

  Os comentários citam o PDP da GNSO como exemplo de 

pouco envolvimento do GAC, dizendo que a “pontualidade muitas vezes depende da 

força da liderança e do compromisso dos membros, bem como da recusa consistente 

por parte dos grupos em participar ou da sua participação somente no final do 

processo                         .”
56

  O grupo de partes interessadas não comerciais 

afirma que está “preocupado com as tendências que ameaçam as políticas com 

várias partes interessadas, ascendentes e criadoras de consenso” e usam como 

exemplo a discussão e redação do comunicado do GAC em Pequim            .
57

  

Além disso, os comentários destacaram que todas as opiniões são válidas, mas 

muitas vezes há barreiras para a troca de informações.
58

  Os comentários observam 

que os processos e interações entre o GAC e a diretoria melhoraram, mas poderiam 

fazer mais para incluir a ATRT2 especificamente para examinar “…uma troca mais 

dinâmica e interativa em reuniões abertas entre GAC/ diretoria         .”
59 
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Contribuições de sessões presenciais  

 

Vários comentários das discussões da ATRT2 com os diferentes SOs e ACs notaram a 

necessidade de incorporar o GAC desde o início, mas também se concentraram na 

necessidade de melhorar a comunicação entre comunidades no geral.  O Comitê 

Consultivo At-Large (ALAC) observou que, no geral, grupos como o ALAC e o GAC 

não estão participando do processo desde o início.  Os participantes observaram várias 

barreiras para a participação em outros processos, como 1) estruturas isoladas, 

associadas a questões e SOs e ACs, criam problemas de compartilhamento de 

informações e processos na comunidade, 2) as instâncias em que as questões são 

"adotadas" por uma determinada SO ou AC, quando essas questões afetavam várias 

categorias e deveriam ser abordadas por toda a comunidade, ou 3) problemas com a 

participação em outros processos de SOs e ACs, pois eles não são abertos à 

participação externa.  Finalmente, os participantes do ALAC observaram que a 

viagem, as instalações e o cronograma apertado afetam sua capacidade de trabalhar e 

propuseram a exploração de maneiras melhores/alternativas de conexão (por exemplo, 

Adobe Connect).
60

 

 

Durante a discussão com a GNSO, alguns participantes da ATRT2 observaram (em 

sua própria capacidade de observação, não falando em nome da GNSO) que embora o 

GAC reconheça a necessidade e o desejo de participar do processo, ele não pôde 

identificar como fazer isso com eficácia, levando em conta os diferentes processos do 

GAC e da GNSO.  A GNSO citou trabalho e discussões contínuos em relação a como 

incorporar o GAC ao seu PDP, observando que a discussão contínua sobre essa 

questão destaca um aspecto importante do processo com várias partes interessadas.  A 

GNSO também notou que como as discussões já estavam acontecendo, é importante 

não duplicar o trabalho abordando a questão de muitos ângulos ao mesmo tempo.  

Vários participantes da GNSO sugeriram a necessidade de examinar se os processos 

de políticas como um todo são eficazes.  Foram levantadas questões adicionais em 

relação à capacidade do processo de políticas da GNSO para o desenvolvimento de 

políticas em consenso em tempo hábil.
61

  

 

As discussões da comunidade sobre a deliberação entre comunidades continuou com 

o Grupo de Partes Interessadas de Registros (RySG),  O RySG compartilhou várias 

oportunidades de participar dos processos existentes do GAC e de outros SOs e ACs.  

Por exemplo, quando um PDP é iniciado e um grupo de trabalho é formado, uma 

solicitação/notificação é enviada aos SOs e ACs convidando os participantes.  Alguns 

SOs e ACs podem participar de forma adequada e consistente em vários grupos de 

trabalho.  Eles também observaram outras tentativas de coordenação que não 

funcionaram bem (por exemplo, contato com o GAC) e processos que ainda estão em 

teste (por exemplo, o envolvimento do Grupo de Trabalho de Organização 

Intergovernamental (IGO WG) com o GAC).  Alguns participantes observaram que o 

motivo pelo qual o contato com algumas comunidades é bem-sucedido e com outras 

não, é a capacidade da SO ou do AC participante de se envolver e dar feedback 

consistente.  
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Contribuições da equipe da ICANN  

 

Além de liberar um questionário para comentários públicos, a ATRT2 também fez à 

diretoria e à equipe da ICANN uma série de perguntas para saber mais sobre seu 

entendimento dos objetivos das recomendações da ATRT1 e analisar o processo 

usado para revisar, implementar e supervisionar a implementação.  A diretoria e a 

equipe responderam a várias perguntas da ATRT2 como parte do documento de 

contribuições da equipe, 
62

 entre elas: " haveria mais oportunidades de melhoria se 

essas recomendações fossem implementadas?" (Pergunta I).   

 

Em resposta a essas perguntas no contexto da recomendação 12 da ATRT1, a ICANN 

identificou várias medidas adicionais possíveis para futura consideração, inclusive 

"Presidente do GAC designa pequeno WG do GAC, analisa os relatórios mensais em 

busca de possível interesse público em políticas, publica os comentários no site, envia 

os comentários ao SO pertinente, webinar específico antes de reuniões públicas, 

criado especificamente para que o GAC se concentre em problemas novos ou 

significativos com políticas em desenvolvimento para discussão em reuniões públicas, 

que possam levantar questões ou preocupações públicas, utilizar o relatório mensal 

para envolver as organizações de suporte, identificar problemas em políticas que 

possam ser de interesse público, envolver-se com os SOs pertinentes antes e durante 

as reuniões públicas da ICANN." 

 

Com respeito à recomendação 13 da ATRT1, a ICANN sugeriu "ajudar o GAC a 

organizar/formalizar consultas regulares nas reuniões da ICANN com a GNSO, 

ccNSO, ASO e com os comitês consultivos sobre problemas de políticas e questões 

importantes para o GAC."
63

 

 

Para a recomendação 14 da ATRT1, a ICANN observou que "pode ser feito mais para 

proporcionar recursos informativos suficientes aos novos membros do GAC.  O 

MyICANN, em parte, deveria contribuir com esse objetivo e também espera-se que a 

futura Plataforma de Treinamento On-line (nome provisório) ajude a satisfazer as 

necessidades de informação dos membros do GAC.”
64

 

 

Em resposta à primeira análise da ATRT2, a equipe elaborou mais dizendo que a 

equipe de GSE (Participação Global de Partes Interessadas) produz um relatório 

mensal para o diretor do GAC.  Esse documento inclui informações sobre as 

atividades do mês anterior e uma projeção para as atividades planejadas para o 

próximo mês envolvendo interações da equipe de GSE com o governo.  Esse relatório 

foi proposto pela equipe para envio ao presidente do GAC.  A equipe de GSE também 

desenvolveu um documento de envolvimento global que foi apresentado ao BRGC 

(Comitê de Relações Globais com a Diretoria) para fins de informação na reunião do 

comitê em setembro de 2013 em Los Angeles.  Como prática recomendada, os vice-

presidentes regionais da ICANN buscam informar os membros do GAC em suas 
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regiões sobre as atividades dos grupos de trabalho regionais de estratégia de 

envolvimento da comunidade relacionada e seus resultados. 

A equipe também informou à ATRT2 que um dos projetos em execução pela equipe é 

a criação de um sistema de CRM (Gerenciamento de Atendimento ao Cliente).  Como 

parte desse processo, as informações atuais sobre a filiação ao GAC serão integradas 

ao banco de dados eletrônico junto com outras informações que estão sendo 

desenvolvidas por meio de estratégias de participação da comunidade.  Um desafio 

nesses tipos de projetos é a necessidade de atualização contínua.  As iniciativas 

anteriores envolvendo comunicação com o governo também precisarão ser validadas e 

integradas ao CRM.   

A equipe também informou à ATRT2 que a equipe de GSE está trabalhando 

atualmente em abordagens regionais à internacionalização da ICANN.  Isso significa 

que os comitês de membros da comunidade com funcionários da equipe regional de 

GSE estão desenvolvendo, implementando ou explorando estratégias regionais, de 

acordo com as necessidades e prioridades das regiões.  Planos estratégicos para 

África, América Latina e Oriente Médio foram anunciados e lançados durante as 

reuniões de Toronto e Pequim, e foram atualizados em Durban.  Atualizações escritas 

sobre o status das estratégias foram fornecidas ao comitê de BRGC na reunião de 

setembro de 2013.  Também são realizadas sessões interativas em cada reunião da 

ICANN para fornecer atualizações sobre as atividades e o processo de identificação 

da iniciativa. 

Estatuto da ICANN relacionado:  artigo 11, seção 2.1 (questão 1), artigo XI, seção 

2.1 (questão 2), artigo XI, seção 2.1 (questão 3)  
 

Políticas publicadas pela ICANN relacionadas: nenhum 

 

Procedimentos publicados pela ICANN relacionados:  nenhum 

 

Princípios operacionais do GAC relacionados:  princípio 47, nota de rodapé 1, 

conforme emenda de outubro de 2011. 

 

Conclusões da ATRT2 

 

A ATRT2 identificou três grandes problemas que afetam a capacidade do GAC de 

interagir efetivamente com a diretoria e com a comunidade expandida, e que têm 

impacto sobre a responsabilidade, a transparência e a percepção de legitimidade 

global da ICANN.  O primeiro problema é a falta de clareza ou entendimento dos 

métodos de trabalho, agenda e atividades do GAC pela comunidade expandida, a 

equipe e a diretoria da ICANN.  O que complica isso é que não se entende a relação 

entre as recomendações fornecidas pelo GAC à diretoria da ICANN e as 

recomendações de políticas fornecidas à diretoria da ICANN por meio dos processos 

de desenvolvimento de políticas dentro das organizações de suporte da ICANN 

(especialmente da GNSO).  As recomendações fornecidas pelo GAC não são bem 

entendidas fora dos círculos do governo e os detalhes específicos muitas vezes são 

uma surpresa para quem não é membro do GAC, especialmente quando as 

deliberações do GAC são fechadas para outros interessados da ICANN.  Uma falta de 

entendimento dos métodos e atividades do GAC pode contribuir com a diminuição da 
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credibilidade e da confiança no GAC e em seus resultados, dificultar a interação com 

a comunidade da ICANN e seus constituintes, e levar à ineficiência no 

desenvolvimento de processos e políticas. 

 

Em segundo lugar, os desafios continuam, com barreiras para a participação no GAC 

e na ICANN de forma mais geral.  Procedimentos mais eficazes no GAC, acesso mais 

fácil a informações da ICANN, bem como a melhor explicação do modelo da ICANN 

sustentariam um nível contínuo e eficaz de participação no GAC.  

 

Finalmente, a participação do GAC nos diferentes processos de desenvolvimento de 

políticas não existe.  Sem o envolvimento desde o início, muitas vezes o GAC é 

colocado na posição de fazer intervenções mais tarde no processo de desenvolvimento 

de políticas, e isso muitas vezes aumenta o tempo gasto com essas questões.  O 

envolvimento de todos os interessados no desenvolvimento de políticas desde o início 

também resultaria em políticas mais abrangentes, que refletem as visões e 

necessidades da comunidade. 

 

Comentários públicos sobre as recomendações 

(consulte Relatório e recomendações preliminares da ATRT2) 

 

As respostas da comunidade às recomendações relacionadas ao GAC no geral foram 

positivas.  O Egito comentou que "as recomendações relacionadas ao GAC são de 

extrema importância e trazem ideias muito construtivas."  Houve apoio ao trabalho de 

tornar o GAC mais aberto. Um dos comentários sugeriu que a ATRT2 deveria se 

aprofundar ainda mais e ofereceu recomendações adicionais.  O USCIB comentou 

especificamente que "os processos pelos quais os membros do GAC trabalham é 

totalmente opaco, e a comunidade se beneficiaria muito se entendesse melhor como as 

coisas funcionam."  No entanto, um comentário sugeriu que "algumas das solicitações 

da ATRT2 podem ser exigentes demais (publicar todas as transcrições, 

posicionamentos e correspondências relevantes do GAC, publicar minutas de reuniões 

no site do GAC dentro de sete dias após cada reunião...), podendo expor os membros 

do GAC a uma publicidade indesejada e espantá-los de diálogos abertos.  Isso poderia 

fazer com que as negociações e acordos sejam feitos nos corredores ou longe dos 

holofotes, com a participação de poucos países.  Outros observaram o grande grau de 

sobreposição entre algumas das recomendações da ATRT2 e um trabalho interno de 

reforma de métodos de trabalho do GAC. 

 

A Autoridade em negócios da Dinamarca destacou a importância das recomendações 

relacionadas à participação das partes interessadas. Outros comentários destacaram a 

importância de um plano de implementação.  A importância do envolvimento precoce 

do GAC nos diferentes processos de desenvolvimento de políticas da ICANN foi 

mencionada como prioridade por vários autores de comentários, mas o desafio disso 

também foi destacado, devido ao "ritmo do trabalho na GNSO em comparação com o 

dos governos, que sempre é mais lento, especialmente quando é necessário fazer 

consultas internas."  O Conselho da GNSO apontou que uma iniciativa conjunta 

recente entre a GNSO e o GAC já havia começado. 

 

No entanto, foi levantada uma preocupação com relação à convocação de um código 

de conduta. Alguns comentários observaram que os governos já seguem os próprios 

códigos de conduta, que podem variar e que prevaleceriam sobre qualquer outro 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/draft-recommendations-15oct13-en.pdf
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acordo geral."  Outros sugeriram que a ATRT2 pode ter saído de sua competência, 

dizendo que "os países têm soberania para decidir suas políticas de Internet como lhes 

pareça adequado, e não precisam revelar como tomam suas decisões nacionais."  Isso 

contrastou com outros comentários que apontaram que "embora membros individuais 

do GAC representem seus países, observamos que o próprio GAC não é uma entidade 

governamental, mas faz parte da estrutura da ICANN e está sujeito ao estatuto e aos 

artigos de incorporação da ICANN.  Dessa forma, todos os processos e procedimentos 

do GAC devem obedecer as limitações definidas no estatuto, como a abertura e a 

transparência, como o ALAC e a GNSO fazem."  Por último, expressou-se 

preocupação em relação à ambiguidade do texto das recomendações, e sugeriu-se a 

identificação de um órgão responsável específico. 

 

Recomendação Final #6  

 

Maior transparência das atividades relacionadas ao GAC 

 

6.1.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por meio 

do Grupo de Trabalho BGRI, para considerar várias ações para tornar suas 

deliberações mais transparentes e mais fáceis de entender para a comunidade da 

ICANN.  Quando apropriado, a ICANN deve fornecer os recursos necessários para 

facilitar a implementação de atividades específicas em relação a isso.  Exemplos de 

atividades que o GAC poderia considerar para melhorar a transparência e o 

entendimento: 

a. Realizar sessões básicas sobre o GAC ou sessões de informação para a 

comunidade da ICANN para oferecer mais informações sobre como os 

membros do GAC se preparam para reuniões da ICANN em capitais 

nacionais, como a agenda e as prioridades de trabalho do GAC são 

estabelecidas e como os membros do GAC interagem entre sessões e durante 

as reuniões do GAC para chegar a um consenso sobre as posições que são 

encaminhadas à diretoria da ICANN como recomendações; 

b. Publicar agendas das reuniões do GAC, teleconferências, etc. no site do GAC 

sete dias antes de sua realização, e publicar as minutas dessas reuniões no site 

do GAC dentro de sete dias depois de cada uma. 

c. Atualizar e melhorar o site do GAC para explicar com mais precisão suas 

atividades, inclusive entre sessões, bem como publicar todas as transcrições, 

posicionamentos e correspondências pertinentes; 

d. Considerar se e como abrir teleconferências do GAC com outros interessados 

para observar e participar, se apropriado.  Isso poderia ser feito por meio da 

participação de contatos de outras ACs e SOs com o GAC, uma vez que o 

mecanismo seja aceito e implementado; 

e. Considerar como estruturar as reuniões e o trabalho do GAC entre sessões, 

para que durante três reuniões públicas da ICANN por ano, o GAC se envolva 

com a comunidade e não fique isolado em uma sala debatendo sozinho; 

f. Estabelecer como prática de rotina chamadas para a definição da agenda da 

próxima reunião no final de cada reunião; 

g. Esclarecer a função da liderança do GAC; e,  

h. Ao deliberar sobre questões que afetem determinadas entidades, em uma 
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medida razoável e prática, dar a essas entidades a oportunidade de apresentar-

se ao GAC como um todo antes de suas deliberações. 

   

6.2.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por meio 

do BGRI, para facilitar a adoção formal pelo GAC de uma política de reuniões abertas 

a fim de aumentar a transparência das deliberações do GAC e de estabelecer e 

publicar critérios claros para as sessões fechadas.   

 

6.3.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por meio 

do BGRI, para facilitar o desenvolvimento e a publicação de justificativas para as 

recomendações do GAC no momento de sua disponibilização.  Tais justificativas 

devem ser registradas pelo GAC.  O registro também deve incluir como a diretoria da 

ICANN respondeu a cada recomendação. 

 

6.4.  A Diretoria, por meio do grupo de trabalho BGRI, deve desenvolver e 

documentar um processo formal para notificar e solicitar recomendações do GAC 

(consulte a Recomendação 10 da ATRT1). 

 

6.5.  A diretoria deve propor e votar em alterações apropriadas ao estatuto para 

implementar formalmente o processo documentado para a consulta do estatuto da 

diretoria e do GAC, conforme criado pelo grupo de trabalho BGRI, assim que 

possível (consulte a Recomendação 11 da ATRT1). 

 

Maior suporte e comprometimento de recursos do governo para o GAC (consulte a 

Recomendação 14 da ATRT1) 

 

6.6.  A ATRT2 recomenda que a diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por meio do 

grupo de trabalho BGRI, para identificar e implementar iniciativas que possam 

remover barreiras para a participação, inclusive barreiras de idioma, e melhorar o 

entendimento do modelo da ICANN e o acesso a informações relevantes sobre a 

ICANN para membros do GAC.  O Grupo de Trabalho BGRI deve considerar como o 

GAC pode melhorar seus procedimentos para garantir a tomada de decisão mais 

eficiente, transparente e inclusiva.  O grupo de trabalho BGRI deve desenvolver 

práticas recomendadas de participação no GAC para seus membros, que podem 

incluir questões como: conflito de interesse; transparência e responsabilidade; 

comprometimento adequado de recursos domésticos; consultas de rotina com partes 

interessadas e grupos de interesse do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) local; e 

uma expectativa de que os posicionamentos tomados no GAC reflitam a posição do 

governo local de forma coordenada e que sejam consistentes com as leis nacionais e 

internacionais em vigor. 

 

6.7.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por meio 

do grupo de trabalho BGRI, para regularizar as reuniões de oficiais sênior pedindo ao 

GAC para realizar reuniões de alto nível regularmente, de preferência pelo menos a 

cada dois anos.  Os países e territórios que atualmente não têm representantes no 

GAC também devem ser convidados, e deve ser realizada uma avaliação depois de 

cada reunião de alto nível.  

 

6.8.  A ATRT2 recomenda que a Diretoria e o GAC trabalhem em equipe, por meio 

do grupo de trabalho BGRI, para trabalhar com a equipe de GSE (Participação Global 
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de Partes Interessadas) para criar diretrizes para envolver governos, membros atuais e 

não membros do GAC, para garantir a organização e a coordenação de esforços.   

 

6.9.  A diretoria deve instruir o GSE para desenvolver, com apoio da comunidade, 

uma base e um conjunto de objetivos mensuráveis para o envolvimento de 

interessados abrangendo o seguinte: 

a. Relações com países membros e não membros do GAC, incluindo o 

desenvolvimento de um banco de dados de informações de contato dos 

ministros pertinentes; 

b. Ferramentas para resumir e comunicar de forma mais estruturada o 

envolvimento do governo na ICANN, por meio do GAC, como forma de 

aumentar a transparência de como a ICANN reage às recomendações do GAC 

(por exemplo, usando as informações do registro de recomendações do GAC). 

c. Tornar o trabalho da ICANN relevante para os interessados nas partes do 

mundo com participação limitada; e 

d. Desenvolver e executar para cada região do mundo um plano para garantir que 

as empresas e empreendedores locais possam usar os serviços da ICANN em 

termos equivalentes, inclusive novos gTLDs. 

 

 

Seção 9 do Relatório.  TOMADA DE DECISÕES, 

TRANSPARÊNCIA E PROCESSOS DE APELAÇÃO:  

Recomendação n° 7 da ATRT2 (Avaliação das Recomendações 15, 16 

e 17 da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

A ATRT1 concluiu que a pontualidade e a eficiência da criação de políticas era uma 

preocupação séria entre os participantes do processo da ICANN.  Os principais 

acionadores foram o grande volume de procedimentos abertos e a falta de priorização.  

A ATRT1 concluiu que seria importante melhorar a natureza e estrutura das 

contribuições públicas e dos processos de elaboração de políticas.  A ATRT1 levou 

em conta o fato de que o volume de procedimentos abertos é afetado pelas ações dos 

órgãos constituintes da ICANN, não é influenciado somente pela equipe ou a diretoria 

da ICANN. 

 

Recomendação 15 da ATRT1 

 

A diretoria deve, assim que possível, mas no máximo até junho de 2011, direcionar a 

adoção e especificar um cronograma para a implementação de processos de 

notificação e comentários públicos diferentes com respeito à finalidade (por exemplo, 

notificação de consulta, notificação de criação de política) e priorizados.  A 

priorização e a estratificação devem ser estabelecidas com base nas opiniões da 

comunidade e em consultas com a equipe. 

 

Recomendação 16 da ATRT1 
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Os processos de notificação e comentários públicos devem proporcionar um ciclo de 

"comentários" e um ciclo de " respostas" que permitam que a comunidade analise e 

refute os argumentos levantados por opositores. 

 

Recomendação 17 da ATRT1 

 

Como parte da implementação das recomendações 15 e 16, os cronogramas para 

notificação e comentários públicos deve ser analisado e ajustado para proporcionar 

oportunidades adequadas para comentários significativos e oportunos.  Os períodos de 

comentários e respostas a comentários devem ter duração fixa; 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

 

A equipe da ICANN informa que implementou totalmente a recomendação 16 da 

ATRT1. A equipe demonstrou que um plano de implementação foi criado e exposto 

para comentários públicos e que foram implementados um ciclo de comentários e um 

ciclo de respostas.
65

 A equipe também observa que, ao mesmo tempo, foi feita a 

análise da wiki pública para considerar melhorias no aspecto da interface pública do 

envio de comentários.  A equipe também notou que as categorias de estratificação e 

os métodos de priorização foram criados e levados à comunidade para discussão.  

Com base nos comentários da comunidade, a equipe não implementou a estratificação 

e a priorização de comentários públicos. 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

Os comentários da comunidade refletem diferentes opiniões.  Houve poucos 

comentários sobre os próprios mecanismos de comentários e resposta aos 

comentários, mas reconheceu-se que a ICANN gasta tempo e recursos para oferecer a 

oportunidade de opinar em seus processos.
66

  Como respeito à "facilidade" de fazer 

comentários, as opiniões vão de "muito fácil" e "não é fácil".  Alguns comentários 

reconheceram as melhorias e deram notas altas para o trabalho da equipe.  Alguns 

apontaram a duração da convocação de comentários e o período alocado para eles 

como desafios para a participação efetiva,
67

 outros observaram a necessidade de maior 

variedade de idiomas
68

.  Outros notaram o planejamento insuficiente e o alto número 

de consultas, criando barreiras para a participação.
69

 

                                            
65

 http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-dec11-en.htm#1 
66

 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00003.html 
67

 Comentários do Grupo Constituinte de Propriedade Intelectual da GNSO: "Os dilúvios de 

procedimentos simultâneos ou concomitantes de Comentários Públicos da ICANN sobre questões 

importantes intensificam muito o problema." "O fato de que o período de respostas aos comentários 

tenha sido usado muitas vezes para enviar comentários iniciais não se deve, como a equipe 

evidentemente disse à ATRT2, à ignorância dos membros ou à sua recusa em aprender sobre "o uso 

adequado do ciclo de respostas aos comentários", mas foi uma resposta racional à decisão 

aparentemente irracional da ICANN de não oferecer oportunidades mais longas para Comentários 

Públicos sobre questões importantes e complexas." … “A ICANN deve usar o período de hiato de 

forma consistente para excluir as datas de suas reuniões públicas ao calcular os prazos para os 

comentários.”  http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-

21oct13/pdfToree1LWR0.pdf 
68

 Comentários do Conselho dos Estados Unidos para Empresas Internacionais,  

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf;  

 

http://www.icann.org/en/resources/policy/update/update-dec11-en.htm#1
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00003.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfToree1LWR0.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfToree1LWR0.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfGwHm9XvJAd.pdf
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Resumo de outras informações relevantes 

 

A equipe também observou que a comunidade nem sempre utilizava o ciclo de 

"resposta aos comentários" como a ATRT1 desejava.  Aparentemente, alguns 

membros da comunidade usaram o ciclo de resposta aos comentários para fazer 

comentários (pela primeira vez ou agregando algo aos comentários enviados 

anteriormente).  A equipe indicou que foram dadas instruções para o uso adequado do 

ciclo de resposta aos comentários, mas que os usuários não as seguiram.  A equipe 

também observou que está pensando em aumentar os períodos para comentários, pois 

ouviu reclamações da comunidade de que o período atual era muito curto para 

escrever e aprovar comentários para enviar.  A equipe também afirmou que estava 

desenvolvendo novas ferramentas para permitir comentários por meios diferentes (por 

exemplo, ferramentas de mídia social) e que consultaria a comunidade antes de 

implementar tais ferramentas. 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

A implementação da recomendação 16 da ATRT1 parece completa, mas com sucesso 

limitado.  Devido ao uso do ciclo de resposta aos comentários pela comunidade, não 

parece que esses mecanismos estejam proporcionando os benefícios desejados.  Além 

disso, a ATRT2 observa que a implementação da estratificação e da priorização de 

comentários foi abandonada com base na opinião da comunidade, os desafios com 

respeito ao processo de comentários continua estando na área de alocação de tempo, 

frequência das consultas e complexidade (para alguns) das solicitações de 

comentários.  A equipe deve desenvolver novas ferramentas e técnicas para resolver 

esses problemas persistentes.  

 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

A eficácia da implementação é limitada, mas seu sucesso parcial não se deve 

inteiramente ao desempenho da equipe.  É interessante, mas a diretoria melhorou a 

aplicação dos comentários públicos em suas resoluções.  Isso é um elemento 

importante para a responsabilidade e a transparência.  A conclusão da ATRT2 é que 

comentários abundantes, mais abrangentes e mais frequentes podem ser facilitados 

por meio do ajuste do tempo alocado, do planejamento em relação ao número de 

consultas e de novas ferramentas que facilitem a participação no processo de 

comentários.   

 

Recomendação Final #7 

 

Processo de comentários públicos 

 

                                                                                                                             
Comentários do Comitê Consultivo At-Large:  http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-

recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf; 
Comentários do Governo do Egito, http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-

21oct13/pdfEhY8OBH3XE.pdf 
69

 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00010.html (resposta à P. 9). 

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfEhY8OBH3XE.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfEhY8OBH3XE.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00010.html
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7.1.  A Diretoria deve explorar mecanismos para melhorar os comentários públicos 

por meio da distribuição ajustada de tempo, encaminhar o planejamento relacionado 

ao número de consultas considerando o crescimento de participação esperado e novas 

ferramentas para facilitar a participação. 

7.2  A Diretoria deve estabelecer um processo dentro do Processo de Comentários 

Públicos para que aqueles que tenham comentado ou respondido durante o período de 

Comentários Públicos e/ou Respostas aos Comentários possam solicitar alterações nos 

relatórios sintéticos caso acreditem que a equipe tenha resumido seus comentários de 

maneira inadequada. 

 

 

Seção 10 do Relatório. VARIEDADE DE IDIOMAS:  Recomendação 

n° 8 da ATRT2 (Avaliação das Recomendações 18, 19 e 22 da 

ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1 

 

O relatório da ATRT1 se concentrou no idioma como possível barreira para a 

comunidade, no sentido em que todos os documentos estão apenas em inglês. Há o 

risco de que muitas pessoas que não tenham o inglês como idioma nativo tenham 

dificuldade de entender questões importantes e estejam perdendo informações 

relevantes.  Além disso, recomendou-se que a equipe sênior fale vários idiomas para 

proporcionar os níveis ideais de transparência e responsabilidade para a comunidade. 

 

Em 2012, a ICANN adotou serviços de tradução para atender melhor a comunidade 

mais ampla e mais diversa.  Os serviços de idiomas são bem-vindos, mas a qualidade 

da tradução em termos de precisão no idioma falado nas diferentes comunidades é 

importante.  Além disso, a pontualidade da tradução em relação à interação com a 

comunidade é necessária.  Isso garante uma comunicação eficaz e clara com a 

comunidade. 

 

Recomendação 18 da ATRT1 

 

A diretoria deve garantir que o acesso à documentação nos processos de 

desenvolvimento de políticas e nos processos de comentários públicos seja viável e 

em vários idiomas. 

 

Recomendação 19 da ATRT1 

 

Dentro de 21 dias da tomada de uma decisão, a diretoria da ICANN deve publicar 

suas traduções (inclusive a justificativa necessária conforme definido em outras 

recomendações da ATRT) nos idiomas determinados na Política de Traduções da 

ICANN. 

 

Recomendação 22 da ATRT1 

 

A diretoria deve garantir que a equipe sênior da ICANN seja multilíngue, 

proporcionando os níveis ideais de transparência e responsabilidade para a 

comunidade. 



 
 

50 

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN  

 

Uma das primeiras realizações foi a criação e a aprovação pela diretoria do 

documento de Política e Procedimentos de Serviços Linguísticos.70  A resolução que 

adota essa iniciativa foi aprovada no dia 18 de outubro de 2012.71  De maneira 

significativa, a recomendação da ATRT1 de "aprimorar a estratégia multilíngue" 

também incluía melhorias como mais suporte à interpretação, transcrições e 

interpretação em teleconferências. 

 

Durante chamadas72 com a ATRT2, a equipe explicou como os serviços de tradução 

funcionam e os desafios que continuam a enfrentar.  Eles incluem, mas não se limitam 

a: necessidade de atualizar e melhorar os glossários com a terminologia que já é 

utilizada nos seis idiomas da ICANN, restrições orçamentárias (apesar do aumento de 

US$ 2,1 Mi em 2012 para US$ 3,6 Mi em 2014) e o gerenciamento do grande volume 

de trabalho pela equipe e como isso afeta a pontualidade do resultado.  

 

A equipe também compartilhou o processo envolvido: 

a. Recebimento do documento para tradução. 

b. Estimativa rápida do número de palavras por página multiplicado pelo número 

de dias para a tradução; 1 dia = 1800-2000 palavras 

c. O documento passa por ajustes. 

 

Os atrasos no recebimento do material muitas vezes se devem ao tamanho do material 

a ser traduzido pela equipe formada por apenas dois membros. 

 

Em relação à recomendação 22, o diretor de recursos humanos da ICANN informou 

que a ICANN tinha 38 funcionários em funções sênior e de direção em dezembro de 

2010, entre os quais 28 falavam mais de um idioma (73,4%).  Em agosto de 2013, há 

51 funcionários em funções sênior e de direção, entre os quais 39 falam mais de um 

idioma (76,5%).  A equipe informou que no geral, os membros da equipe da ICANN 

falam aproximadamente 45 idiomas. 

 

Nível Na equipe desde 

dezembro de 2010 

Multilíngue Na equipe desde 

agosto de 2013 

Multilíngue 

Executivo 8 7 9 8 

Diretoria sênior 30 21 42 31 

 

                                            
70

 http://www.icann.org/en/about/participate/language-services/policies-procedures-18may12-en.pdf  
71

 http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-18oct12-en.htm#1.b 
72

 Consulte http://audio.icann.org/atrt2-20130620-en.mp3; 

https://community.icann.org/download/attachments/41890059/20130620_ATRT2_ID795926.pdf?versi

on=1&modificationDate=1372186140000; http://icann.adobeconnect.com/p17n8q2y2qq/ e 

http://icann.adobeconnect.com/p5fcx7t8u9i/ e 

https://community.icann.org/download/attachments/41884187/chat+transcript+-

+day+2.pdf?version=1&modificationDate=1376620716000; e 

https://community.icann.org/download/attachments/41884187/DAY2.pdf?version=1&modificationDat

e=1377345148000 

http://www.icann.org/en/about/participate/language-services/policies-procedures-18may12-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-18oct12-en.htm#1.b
http://audio.icann.org/atrt2-20130620-en.mp3
https://community.icann.org/download/attachments/41890059/20130620_ATRT2_ID795926.pdf?version=1&modificationDate=1372186140000
https://community.icann.org/download/attachments/41890059/20130620_ATRT2_ID795926.pdf?version=1&modificationDate=1372186140000
http://icann.adobeconnect.com/p17n8q2y2qq/
http://icann.adobeconnect.com/p5fcx7t8u9i/
https://community.icann.org/download/attachments/41884187/chat+transcript+-+day+2.pdf?version=1&modificationDate=1376620716000
https://community.icann.org/download/attachments/41884187/chat+transcript+-+day+2.pdf?version=1&modificationDate=1376620716000
https://community.icann.org/download/attachments/41884187/DAY2.pdf?version=1&modificationDate=1377345148000
https://community.icann.org/download/attachments/41884187/DAY2.pdf?version=1&modificationDate=1377345148000
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Nenhuma informação foi fornecida sobre treinamentos em andamento em qualquer 

nível a fim de aumentar as habilidades multilíngue da equipe da ICANN. 

 

A equipe observou ainda
73

 que: 

A ICANN não tem uma política escrita para contratar funcionários sênior 

com habilidades multilíngue, mas há várias práticas estabelecidas e 

procedimentos operacionais padrão para esse assunto.  Como a ATRT2 

observou, a ICANN foi bem-sucedida ao garantir que a equipe sênior fale 

vários idiomas seguindo essas práticas, e esperamos que o nível de 

conhecimento dos idiomas se aprofunde conforme a ICANN continua 

implementando sua estratégia global.  A ICANN considerará outros 

documentos apropriados sobre a importância de dominar vários idiomas 

para a equipe sênior a partir de agora. 

Entre as práticas e procedimentos operacionais padrão estão: 

a. Todas as descrições de cargos (e publicações de vagas) onde as habilidades 

multilíngues são apropriadas dizem que é desejado, preferido ou exigido que o 

candidato domine mais de um idioma. 

b. Quando apropriado, o formulário de entrevista interno pede aos entrevistadores 

que comentem sobre as habilidades de todos os entrevistados em relação aos 

idiomas. Trata-se de um procedimento operacional padrão. 

c. A expansão geográfica nas localizações dos escritórios da ICANN resulta na 

expansão das habilidades multilíngues  

 

A ICANN oferece vários recursos para que os funcionários expandam suas 

habilidades com idiomas.  Esses recursos incluem o acesso a ferramentas de 

treinamento em idiomas de nível mundial, como Rosetta Stone e o treinamento on-

line busuu.com.  Além disso, a ICANN oferece aulas conforme necessário. Já 

oferecemos aulas de espanhol, holandês e francês, entre outros idiomas, para a equipe 

que estava trabalhando em cidades com sedes do escritório. 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

Não é incomum que as traduções da ICANN recebam críticas.  A seguir, temos um 

exemplo de como a tradução altera o significado real.  (A tabela mostra a tradução em 

russo).  É muito importante que o nível de precisão da tradução aumente. 

Documento Seção 
(Parte) 

Texto Tradução feita (em 
russo) 

O que pode significar Tradução correta 
(em russo) 

A Next 
Generation 
Registration 
Directory 
Service 
(2013) 

Status 
deste 
documento 

This is an initial 
report from the 
Expert Working 
Group on gTLD 
Directory 
Services (EWG), 

Настоящий 
документ 
представляет 
собой отчёт 
экспертной рабочей 
группы (ЭРГ) с 

Este é um relatório 
[inicial -ausente] do 
Grupo de Trabalho 
de Especialistas 
sobre as 
recomendações 

Настоящий 
документ является 
предварительным 
отчётом 
Экспертной 
рабочей группы 
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 http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000958.html 

http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000958.html
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providing draft 
recommendatio
ns for a next 
generation gTLD 
Registration 
Directory 
Service (the 
“RDS”) to 
replace the 
current WHOIS 
system 

рекомендациями по 
замене 
существующей 
системы WHOIS на 
службу каталогов 
регистрации рДВУ 
(«СКР») 
следующего 
поколения 

[preliminares - 
ausente] que devem 
substituir o sistema 
WHOIS atual pelo 
escritório (serviço) 
dos catálogos de 
registro dos domínios 
genéricos de nível 
superior (abreviação 
nunca usada em 
russo) da seguinte 
geração  

(ЭРГ) с 
рекомендациями 
по замене 
системы WHOIS 
справочным 
сервисом нового 
поколения 
(«ССНП») по 
регистрационным 
данным доменов 
общего 
пользования 

WHOIS Policy 
Review Team 
Final Report 
(2012) 

Título WHOIS Policy 
Review Team // 
Final Report 

Группа проверки 
политики WHOIS // 
Итоговый отчёт 

A equipe verificando 
a política de WHOIS 
// Relatório final 

Группа по обзору 
политики WHOIS 
// Итоговый отчёт 

(vários 
documentos) 

 Registry Реестр registro (lista) регистратура 

(vários 
documentos) 

 Registrant владелец  
регистрации 

proprietário do 
registro 

администратор 
домена 

(vários 
documentos) 

 generic domain 
names 

родовые домены domínios ancestrais, 
tribais  

домены общего 
пользования 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

A implementação da política de idiomas foi considerada malsucedida porque: 

a. A qualidade das traduções muitas vezes é ruim, o que diminui a vontade do 

público de participar. 

b. A capacidade de incentivar a maior participação do público é restringida pela 

disponibilidade limitada de traduções completas. 

c. Os membros da comunidade não podem participar totalmente do processo de 

comentários públicos no idioma de sua preferência – mesmo em idiomas para 

os quais a ICANN diz ter serviços de tradução estabelecidos – porque 

precisam responder aos comentários em inglês devido à falta de traduções 

completas de todos os comentários recebidos. 

d. Muitas comunidades de idiomas da ICANN são afetadas negativamente pela 

falta de pontualidade, por exemplo os atrasos comuns, devido aos tempos de 

resposta diferentes da política de traduções atual.. 

 

Por outro lado, parece que a ICANN implementou com sucesso a recomendação 22, 

já que mais de 75% dos funcionários em da gerência sênior e em funções executivas é 

considerado multilíngue.  Não fica claro se a ICANN tem políticas relacionadas ao 

uso de idiomas diferentes do inglês em e-mails ou comunicações pessoais, mas isso 

não é tido como problema pela comunidade.  No entanto, se alguns membros da 

comunidade tiverem problemas ao se comunicar com a equipe sênior em inglês, é 

provável que suas habilidades multilíngues permitam que eles proporcionem um alto 

nível de transparência e responsabilidade em suas interações. 
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Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

A ICANN deve analisar a capacidade do departamento de serviços linguísticos em 

relação à necessidade do serviço pela comunidade e fazer ajustes.  O serviço 

linguístico é importante para o que a ICANN faz, e seus planos futuros com base no 

programa de divulgação, já em vigor.  Reconhecemos que houve melhorias 

significativas no departamento de serviços de idiomas, mas o componente de serviços 

de tradução deve evoluir para poder sustentar o esperado aumento significativo das 

atividades.  Essa mudança de fornecimento/demanda ad hoc para um fluxo industrial 

contínuo de documentos envolve a capacidade de: 

a. prever com precisão o tempo necessário para traduzir um documento a 

qualquer momento do ano, com base no conhecimento do histórico das 

atividades do período (ciclos anteriores de reuniões da ICANN, períodos de 

pico, feriados, etc.); 

b. prever picos de atividade proativamente e ajustar de forma dinâmica a 

capacidade de complementar a equipe permanente usando um grupo de 

tradutores freelance adicionais para diminuir os atrasos;  

c. permitir que os clientes (SOs, ACs, etc.) acompanhem automaticamente o 

status de sua solicitação de tradução usando um sistema CRM; 

d. compilar automaticamente medidas sobre a pontualidade da tradução de 

documentos; 

e. implementar um caminho de feedback da comunidade para melhorar os 

serviços de idiomas com a contribuição de nativos; 

f. implementar práticas recomendadas para o gerenciamento de documentos para 

harmonizar a qualidade e a precisão da tradução entre tradutores permanentes 

experientes e tradutores novos ou freelance; e  

g. consultar procedimentos relacionados em organizações internacionais 

similares, o mais significativo deles são os Serviços de Idiomas e Interpretação 

da ONU 

 

Como o nível de funcionários multilíngues é louvável, a ATRT2 não tem mais 

comentários sobre essa questão da recomendação 22. 

 

Comentários públicos sobre a recomendação 

(consulte Relatório e recomendações preliminares da ATRT2)  

O Comitê Consultivo At-Large sugeriu que o departamento de serviços linguísticos 

trabalhe com a comunidade a fim de priorizar documentações/materiais para tradução, 

que podem ser diferentes entre os grupos constituintes.
74

 

 

                                            
74

 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/draft-recommendations-15oct13-en.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfDyQDZx5CHT.pdf
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Recomendação Final #8 

 

Para apoiar a participação pública, a Diretoria deve revisar a capacidade do 

departamento de serviços linguísticos em comparação com a necessidade da 

Comunidade pelo serviço usando KPIs, e fazer os ajustes relevantes, como melhorar a 

qualidade da tradução e melhorar a qualidade da interpretação.  A ICANN deve 

implementar o aprimoramento contínuo dos serviços de tradução e interpretação por 

meio de padrões de referência de procedimentos usados por organizações 

internacionais, como a ONU. 

 

 

Seção 11 do Relatório.  TOMADA DE DECISÕES, 

TRANSPARÊNCIA E PROCESSOS DE APELAÇÃO:  

Recomendação n° 9 da ATRT2 (Avaliação das Recomendações 20, 

23, 25 e 26 da ATRT1) 
 

Conclusões da ATRT1  

 

A ATRT1 analisou os processos de criação e implementação de políticas da ICANN e 

fez muitas recomendações sobre as contribuições e padrões usados para tomar 

decisões e fazer apelações.
75

  Para facilitar a avaliação da implementação e esclarecer 

as relações entre as determinações da ATRT2
76

 e as decisões da diretoria da ICANN 

sobre a política e sua implementação, várias questões foram agrupadas nesta análise.  

É importante notar que as avaliações e recomendações feitas neste documento 

presumem a condição padrão de transparência como base para todas as atividades da 

ICANN.  Em situações em que a Regra de Chatham
77

 for aplicada, as discussões 

forem fechadas e/ou os relatórios forem redigidos, a decisão de invalidar a 

determinação de transparência deve ser documentada publicamente. 

 

Recomendação 20 da ATRT1 

 

A diretoria deve garantir que todas as contribuições necessárias que tenham sido 

recebidas em processos de criação de políticas sejam levadas em conta e incluídas 

para consideração da diretoria.  Para ajudar com isso, a diretoria deve, o mais 

rápido possível, adotar e disponibilizar para a comunidade um mecanismo como lista 

de verificação ou modelo para acompanhar a documentação das decisões da 

diretoria que certifiquem as contribuições recebidas e incluídas para consideração 

da diretoria. 

Recomendação 23 da ATRT1 

 

                                            
75

 Consulte o relatório final da ATRT1. 
76

  Consulte https://community.icann.org/display/ATRT2/Mandate, especificamente  9.1 (Garantindo a 

responsabilidade, a transparência e os interesses dos usuários globais de Internet) subseções (c), (d) e 

(e). 
77

  Consulte http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule “Quando uma reunião ou parte 

dela é mantida sob a regra de Chatham, os participantes podem usar as informações recebidas, mas a 

identidade e a afiliação de quem fala e de qualquer participante não podem ser reveladas.” 

https://community.icann.org/display/ATRT2/Mandate
http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule
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Assim que possível, mas no máximo em junho de 2011, a diretoria da ICANN deve 

implementar a recomendação 2.7 do Plano de implementação preliminar para 

melhorar a confiança institucional de 2009, que pede que a ICANN busque opiniões 

de um comitê de especialistas independentes para a reestruturação dos três 

mecanismos de revisão: o IRP (Painel de Revisão Independente), o Processo de 

Reconsideração e o cargo de Ombudsman.  Essa deve ser uma avaliação ampla e 

abrangente da responsabilidade e da transparência dos três mecanismos existentes e 

da relação entre eles, se houver (por exemplo, se os três processos proporcionarem 

um processo de revisão gradual), determinando se reduzir custos, tomar decisões 

mais rápidas e cobrir um espectro mais amplo de questões melhoraria a 

responsabilidade da diretoria.  O comitê de especialistas independentes também deve 

analisar os mecanismos da recomendação 2.8 e a recomendação 2.9 do plano de 

implementação preliminar.  Após o recebimento do relatório final dos especialistas 

independentes, a diretoria deve tomar medidas sobre as recomendações assim que for 

possível. 

Recomendação 25 da ATRT1 

 

Assim que possível, mas no máximo em outubro de 2011, o padrão para solicitações 

de reconsideração deve ser esclarecido em relação a como se aplica e se cobre as 

bases apropriadas para usar o mecanismo de reconsideração. 

 

Recomendação 26 da ATRT1 

 

Assim que possível, mas no máximo em outubro de 2011, a diretoria da ICANN, para 

melhorar a transparência, deve adotar um cronograma e um formato padrão para 

solicitações de reconsideração e resultados de reconsiderações que identifiquem 

claramente o status das deliberações e então, quando as decisões forem tomadas, 

articule a justificativa usada para tomar tais decisões. 

 

A ATRT2, sob os termos de seu mandato, também determinou que as questões a 

seguir
78

 devem ser abordadas nessa análise de responsabilidade e transparência nos 

processos de desenvolvimento e implementação de políticas:  

a. A publicação de relatórios estatísticos anuais sobre transparência. 

b. Melhoria da linha direta do funcionário que permite a transparência de 

informações pertinentes (Política de denúncias)  

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

 

Com relação à consideração pela diretoria de contribuições na tomada de decisões 

sobre políticas, a equipe fez uma análise
79

 para determinar o que pode ser aprendido 

com base nos padrões reais de utilização e participação da comunidade.  O período do 

estudo foi de 1° de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2012 e envolveu a coleta de 

                                            
78

  Deve notar-se que, mesmo não tendo sido discutidas extensamente no relatório da ATRT1, as duas 

últimas questões foram documentadas no relatório sobre Internet e sociedade do Berkman Center em 

2010 e no relatório One Work Trust de 2007 sobre “Responsabilidade e transparência da ICANN – 

estruturas e práticas.” 
79

 Consulte https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41885192 

http://www.icann.org/en/about/.../review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf_
http://www.icann.org/en/about/.../review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf_
http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41885192
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informações dos 212 fóruns de comentários públicos arquivados.  No final, criou-se 

uma lista de verificação que agora é usada com as recomendações do Processo de 

Desenvolvimento de Políticas (PDP) da GNSO para garantir que todas as 

contribuições sejam recebidas.  Essa lista de verificação, agora integrada ao 

procedimento operacional padrão, só foi usada uma vez até hoje. 

 

Com relação à reestruturação dos mecanismos de revisão, um ASEP (Painel de 

Especialistas em Estruturas de Responsabilidade) foi formado em setembro de 2012. 

Ele contava com três especialistas internacionais em questões de governança 

corporativa, responsabilidade e resolução de disputas internacionais.  O ASEP emitiu 

seu relatório em outubro de 2012 e a diretoria tomou medidas em relação a suas 

recomendações no dia 20 de dezembro de 2012, aprovando emendas ao artigo IV, 

seção 2 do estatuto
80

 (Reconsideração),  na seção 3
81

 (Revisão independente), e no 

processo de envolvimento cooperativo para a revisão independente correspondente.
82

 

 

Em relação ao Ombudsman: O Ombudsman realizou uma revisão de seu cargo e 

função de acordo com a recomendação 23 da ATRT1. O ombudsman recomendou ao 

BGC (Comitê de Governança da Diretoria) que fosse estabelecida uma programação 

de reuniões regulares, possivelmente por meio de um comitê da diretoria da ICANN.  

Por sua vez, a diretoria da ICANN decidiu (1) que as reuniões regulares seriam 

realizadas pelo Comitê Executivo e (2) que os relatórios do ombudsman que exigem 

toda a atenção da diretoria da ICANN sejam fornecidos como um todo, conforme 

necessário e determinado em consultas com o Comitê Executivo e o Ombudsman. 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

A ATRT2 realizou sessões presenciais com partes interessadas em Pequim e Durban, 

bem como uma pesquisa com toda a comunidade para saber qual é sua visão sobre a 

institucionalização de processos mais responsáveis e transparentes para o 

desenvolvimento e a implementação de políticas.  Esse número relativamente baixo 

de respostas à pesquisa foi, no geral, negativo (veja todos eles no arquivo da ATRT2 

em http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-atrt2-20jun13-

en.pdf).  Por exemplo, este gráfico resume algumas das respostas à pesquisa: 

Classificação específica (1-10) das perguntas 1-3 sobre a implementação da ATRT1 

 

 
 

                                            
80

 http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-bylaw-revision-reconsideration-

26oct12-en.pdf 
81

 Ibid. 
82

 http://www.icann.org/en/news/irp/proposed-cep-26oct12-en.pdf 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-atrt2-20jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-atrt2-20jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-bylaw-revision-reconsideration-26oct12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-bylaw-revision-reconsideration-26oct12-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/irp/proposed-cep-26oct12-en.pdf
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Alguns membros da comunidade da ICANN levantaram preocupações explícitas 

sobre o processo de reconsideração.  Por exemplo, o Grupo de Partes Interessadas de 

Registros (RySG) desafiou a implementação das recomendações 23 e 25 da ATRT1 

pela equipe, afirmando que elas continham falhas e que iam de encontro ao conceito 

de responsabilidade.
83

  O RySG continuou afirmando que a diretoria ignorou os 

comentários públicos.  Da mesma forma, o NCSG (Grupo de Partes Interessadas Não 

Comerciais), respondendo à rejeição de sua reconsideração n° 13-3 pela ICANN (em 

relação ao caso TMCH+50), declarou publicamente que "acredita que a resposta da 

diretoria, ou melhor, a maneira como ela foi formulada e a justificativa que a diretoria 

(por meio do subcomitê que a representava nesse assunto) decidiu empregar, foram 

mais um golpe contra o famoso [modelo com várias partes interessadas]."
84

  Outros 

comentários observaram que a ATRT2 deve resolver as questões que não foram 

resolvidas pela ATRT1, tais como: a ICANN deveria oferecer apelações 

independentes e vinculantes das decisões da diretoria e, se sim, que órgão deve ter 

essa autoridade? 

 

Houve contribuições limitadas sobre o ombudsman nos comentários abertos e nas 

discussões presenciais com a comunidade da ICANN.  Um comentário questionou a 

independência do ombudsman, observando que o cargo "parece muito limitado e 

contido." 

 

Resumo de outras informações relevantes 

 

Com relação à reconsideração da diretoria, desde dezembro de 2010, oito novos 

processos de solicitação de reconsideração foram iniciados e seis deles "resolvidos".  

Durante seu trabalho, a ATRT2 concluiu que a percepção geral na comunidade da 

ICANN é de que todas as solicitações de reconsideração "terminam em decisões 

negativas".  Uma análise dos resultados explicita isso: 

Solicitação 13-5: Booking.com B.V. (Ação/inação da equipe sobre a correspondência 

não exata “hoteis”).  Recomendação do BCG pendente. 

Solicitação 13-4: DotConnectAfrica Trust (Ação/inação da diretoria sobre o impacto 

do comunicado de Pequim do GAC sobre a solicitação da dotafrica).  Negada de 

acordo com a recomendação do BCG, resolução da diretoria não finalizada 

Solicitação 13-3: Grupo de Participantes Não Comerciais (contra a ação da equipe 

sobre o TMCH+50).  Inicialmente Negada pelo BCG, mas eventualmente recomenda 

a adoção da recomendação “revisada” para que seja levada à discussão da 

comunidade sobre política versus implementação na ICANN.
85

 

                                            
83

 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00025.html 
84

 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00029.html 
85

 O BCG escreveu "No entanto, a solicitação demonstra a importância do trabalho contínuo com a 

comunidade da ICANN em relação a questões de política e implementação, e a necessidade de ter 

definições mais claras dos processos e termos usados ao buscar orientação e colaboração da 

comunidade. Dessa forma, acreditamos que é recomendável que a diretoria preste mais atenção no 

debate política/implementação e que garanta que as questões levantadas nesta solicitação façam parte 

do trabalho da comunidade. Além disso, acreditamos que é recomendável pedir que a comunidade 

resolva a questão de como a diretoria deve considerar e responder às recomendações fornecidas pelas 

Organizações de Suporte (fora do PDP) e que tipos de mecanismos de consulta, se houver, são 

apropriados caso a diretoria decida não seguir essas recomendações. Conforme a ICANN evolui, essa 

é uma questão importante para a consideração ao manter o modelo com várias partes interessadas."  

 

http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00025.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-02apr13/msg00029.html
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Solicitação 13-2: Nameshop (Inação da diretoria/equipe no suporte ao solicitante).  

Negada.
86

 

Solicitação 13-1: Ummah Digital, Ltd. (contra a equipe sobre o suporte ao 

solicitante).  Negada. 

Solicitação 12-2: Grupo Constituinte de Propriedade Intelectual da GNSO (contra a 

decisão da diretoria sobre .cat).  Negada. 

Solicitação 12-1: Comitê Olímpico Internacional (decisão da diretoria).  Negada 

(“nesse momento”)
87

 

Solicitação 11-1: Michael Gende (inação da equipe).  Negada. 

 

Com relação ao Ombudsman, de acordo com o estatuto da ICANN:
88

 

 

O Cargo de Ombudsman deve publicar anualmente uma análise 

consolidada das reclamações e resoluções do ano, respeitando 

obrigações de confidencialidade.  Estes relatórios anuais devem 

incluir uma descrição de tendências ou elementos comuns das 

reclamações recebidas durante o período em questão, bem como 

recomendações a respeito de etapas que devem ser realizadas para 

reduzir reclamações futuras.  O relatório anual deverá ser publicado 

no site. 

O Ombudsman mantém uma página própria no site icann.org.
89

  Os relatórios anuais 

foram incluídos nessa página de 2005 a 2010.
90

 

Agora o ombudsman envia relatórios trimestrais à diretoria, além de publicar um 

relatório anual.  Além disso, o Ombudsman tem uma página no Facebook e escreve 

um blog sobre vários assuntos (consulte http://omblog.icann.org) 

Em discussões com a ATRT2
91

, o Ombudsman mencionou funções adicionais que 

não foram incluídas no estatuto, inclusive: 

"Para garantir que haja transparência no fluxo de informações."  

"Uma obrigação de ajudar a manter a paz e a harmonia na comunidade da ICANN." 

                                                                                                                             
A diretoria, por meio do NGPC, aceitou a reconsideração da questão, embora a decisão final tenha sido 

que a ação não deveria ser cancelada. 
86

  Algumas interpretações interessantes de jurisprudências aparecem na recomendação do BCG: “A 

reconsideração não é e nunca foi uma ferramenta para que os requisitantes venham à diretoria pedir a 

reavaliação das decisões da equipe.  Esse é um momento essencial para reconhecer e informar a 

comunidade da ICANN que a diretoria não é um mecanismo para apelações diretas e repetidas das 

decisões da equipe (ou painel) com as quais o solicitante discorda.  Buscar isso da diretoria é, na 

verdade, uma contravenção dos processos e políticas estabelecidos na ICANN." 
87

 Essa questão ainda está pendente em um processo geral de desenvolvimento de política entre o GAC 

e a GNSO sobre a proteção de IGO. 
88

 Consulte http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws - V 
89

 Consulte http://www.icann.org/en/help/ombudsman 
90

 Consulte http://www.icann.org/en/help/ombudsman/reports 
91

 Consulte http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/transcript-atrt2-13jul13-en.pdf  

http://www.icann.org/en/help/ombudsman
http://omblog.icann.org/
http://omblog.icann.org/
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#V
http://www.icann.org/en/help/ombudsman
http://www.icann.org/en/help/ombudsman/reports
http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/transcript-atrt2-13jul13-en.pdf
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Envolvimento em algumas questões com o programa de novos gTLDs e com 

provedores de resolução de disputas que não foram previstas como parte da função de 

ombudsman pelos autores da implementação do programa.  

Em relação à discussão se o ombudsman deve ter uma função no processo de 

denúncias da ICANN, o ombudsman atual mencionou para a ATRT2 que ele, bem 

como seu predecessor, falaram com a equipe jurídica da ICANN sobre esse problema 

e que basicamente lhe disseram que "não".
92

  Ele também mencionou que a função 

tinha sido definida há 10 anos e que talvez fosse uma questão a ser explorada.
93

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

Com relação à consideração pela diretoria das contribuições na tomada de decisões 

sobre políticas (Recomendação 20 da ATRT1), a ATRT2 considerou essa 

implementação incompleta.  Embora a diretoria da ICANN e o GAC tenham 

desenvolvido uma modalidade que permite que as recomendações deste sejam 

recebidas, analisadas, consideradas e discutidas com decisões explicadas, e as 

Organizações de Suporte tenham textos elaborados no estatuto que definem os 

processos para a consideração de recomendações sobre políticas, os Comitês 

Consultivos restantes podem oferecer recomendações, mas não há mecanismos de 

resposta definidos.  Na verdade, o estatuto nem mesmo obriga a diretoria da ICANN a 

responder. 

 

Com relação à reestruturação dos mecanismos de revisão (Recomendação 23 da 

ATRT1), a ATRT2 considerou incompleta.  O mecanismo de revisão só está na 

última etapa do processo de PDP, mas os objetivos da AOC 9.1 (d) estão em risco.  O 

mecanismo de revisão deveria ser uma garantia "final" de que há suporte amplo para 

as decisões.  Ele não deve ser visto como uma maneira de resolver obstruções do 

processo somente nessa etapa.  

 

Com relação aos problemas de reconsideração da diretoria, a ATRT2 concluiu que a 

recomendação 25 da ATRT1 continua incompleta.  Foram tomadas medidas para 

esclarecer o processo, mas os problemas descritos acima indicam que ele precisa de 

mais esclarecimento.   

 

                                            
92

  O Ombudsman atual, Chris LaHatte, observou, “a resposta realmente foi, temos uma lei ótima que 

lida com isso, então você não precisa se envolver.  Não posso dizer de uma perspectiva legal se essa é 

uma boa resposta ou a resposta correta."  Ele também indicou que o ombudsman precisa de "liberdade 

de informação, e eu tenho isso, porque está no meu estatuto que se eu quiser ver qualquer documento 

da ICANN ou na comunidade da ICANN, eles devem ser fornecidos."  Ele continuou observando que, 

no entanto "Isso não é exatamente a mesma coisa que uma denúncia, mas talvez seja o primeiro passo 

para esse tipo de função.  Se alguém viesse me dizer "Quero fazer uma reclamação confidencial sobre 

algo que aconteceu", e se efetivamente se tratasse de uma denúncia, eu teria a capacidade de 

investigar." 
93

  LaHatte observou "E o estatuto também parece ser restritivo em sua abordagem, pois diz que a 

função é entre a equipe da ICANN e a comunidade, mas em outras áreas do estatuto isso não fica tão 

explícito; e isso mostra como são as estruturas de suporte.  Talvez isso possa ser entendido no contexto 

de algo que foi escrito em 2003, 2004, quando tudo era muito menor, menos complicado e quando as 

organizações de suporte não tinham chegado ao grau de sofisticação que têm agora, sete ou oito anos 

depois." 
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Em relação à recomendação 26 da ATRT1, porém, esse item está concluído.  Um 

cronograma e um formato sugerido para gerar uma solicitação de reconsideração 

podem ser encontrados em 

http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration. 

 

Com relação ao Ombudsman (Recomendação 24 da ATRT1), esse item também está 

concluído.  No entanto, a ATRT2 acredita que a ICANN precisa reconsiderar o cargo 

do ombudsman e sua função como símbolo de boa governança para ser incorporado 

nos processos de transparência.   

 

Novas recomendações da ATRT2 em relação a contribuições 

 

Hipótese de problema 

 

A transparência total exige que os funcionários tenham a capacidade de informar 

irregularidades de forma segura e confiável.  A ICANN tem uma linha direta para as 

atividades de denúncia, mas não há evidências de que esse programa tenha sido usado 

com eficácia. 

 

Pesquisas básicas realizadas 

 

A ATRT1 não fez recomendações específicas sobre a forma como a avaliação 

contínua seria feita, mas relatórios anteriores encomendados pela ICANN continham 

sugestões pertinentes: 

 

Em 2007, a One World Trust concluiu
94

 que: 

 

A ICANN deveria considerar implementar processos que atuem como 

impedimento de abusos de poder e má conduta, que poderiam 

proteger os funcionários que quiserem usar tais instâncias.  

Especificamente, a ICANN deve considerar a criação de uma política 

que permita que a equipe levante questões de maneira confidencial e 

sem medo de retaliação, e o desenvolvimento de sistemas apropriados 

para promover a conformidade.
95

 

                                            
94

  Consulte http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf 
95

 Na verdade, o One World Trust fez muitas recomendações, inclusive: 

Para garantir a conformidade com políticas organizacionais, é importante que haja supervisão e 

liderança de alto nível. Sem isso, a implementação será sempre fragmentada. Para garantir a 

implementação da divulgação de informações na ICANN, portanto, a responsabilidade pela supervisão 

da política deve ser atribuída a um gerente sênior. 

Para dar suporte a isso, um conjunto de indicadores deve ser formado para monitorar a implementação 

da política e uma revisão anual deve ser realizada para identificar como a ICANN está cumprindo com 

a política, onde há problemas e as etapas que serão seguidas para resolvê-los (consulte a recomendação 

5.1 na seção 8). 

A ICANN tem três mecanismos para investigar reclamações de membros de sua comunidade, a 

organização não tem uma política ou sistema em vigor para fornecer à equipe canais por meio dos 

quais podem levantar reclamações com confidencialidade e sem medo de retaliação. Com tal política 

(muitas vezes mencionada como política de denúncias) é uma prática recomendada entre organizações 

globais. Uma política de denúncias que oferece tais proteções serve como meio importante de garantir a 

responsabilidade com a equipe, bem como evitar o comportamento fraudulento, a má conduta e a 

corrupção dentro da organização. 

 

http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration
http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
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Em 2010, o relatório sobre Internet e sociedade do Berkman Center reiterou
96

 a 

recomendação da One World Trust de que a ICANN realizasse e publicasse os 

resultados de uma auditoria anual de transparência.
97

 

Conclusões da ATRT2 

 

A ICANN já faz um relatório anual sobre a implementação e o andamento das 

recomendações da ATRT1.  Além disso, a equipe não prevê problemas com a 

habilidade de informar como a linha direta anônima está sendo usada, mas a 

capacidade da ICANN de informar publicamente os resultados dessa linha podem ser 

limitados em alguns casos devido a implicações legais.  A ICANN pode limitar-se 

oferecer uma disposição genérica devido a essas limitações legais. 

 

                                                                                                                             
O ombudsman, o comitê de reconsideração e o painel de revisão independente oferecem abordagens 

baseadas em reclamações à conformidade, para gerar maior confiança entre interessados, a ICANN 

precisa de uma abordagem mais proativa. 

Para resolver esse problema, a ICANN deve considerar uma auditoria regular independente de sua 

conformidade com compromissos de responsabilidade e transparência. De maneira alternativa, ela pode 

desenvolver um cargo de conformidade permanente para enfatizar a prevenção, identificando as falhas 

quando surgirem e antes de que se tornem problemas sistêmicos. Em todo caso, um relatório regular 

sobre conformidade deve ser produzido e disseminado publicamente. 
96

  Consulte http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/review-berkman-final-report-20oct10-

en.pdf 
97

  Especificamente, 2.4 Auditoria de transparência 

(a) Problemas 

A falta de uma auditoria abrangente das atividades de informação da ICANN dificulta a 

avaliação de suas práticas de transparência ativas, passivas e participativas. 

(b) Observações 

A análise de 2007 do One World Trust descreve uma iniciativa da ICANN "para realizar uma 

auditoria anual dos padrões de contabilidade e transparência, inclusive uma auditoria dos 

compromissos feitos com relação a esses princípios operacionais de gerenciamento  . . por um 

parceiro externo" com os resultados da auditoria "publicados no relatório anual." xxxv O 

último relatório anual não contém tal auditoria. 

(c) Discussão 

Atualmente, a ICANN não tem uma auditoria de transparência atualizada, disponível para o 

público. Isso dificulta a avaliação substancial das práticas da ICANN relacionadas à 

transparência ativa, passiva e participatória. A falta de material empírico (por exemplo, sobre 

os atrasos na publicação de documentos) atualmente força os revisores a buscar deficiências 

conceituais, estruturais e processuais para identificar se, onde e como há inconsistências entre 

as políticas e práticas orientadoras. Uma auditoria abrangente, em contraste, permitiria 

revisões e referências internas e externa periódicas, baseadas em fatos; a ICANN poderia se 

beneficiar amplamente com isso, melhorando ainda mais suas políticas de informação. 

Tal auditoria de transparência precisa ser regida por políticas e processos claros, que definam 

categorias de informação pertinentes a tal auditoria, entre outras coisas. Seguindo uma 

recomendação anterior da revisão da One World Trust, a auditoria de transparência deve ser 

publicada no relatório anual. Além disso, a equipe da Berkman sugere que os dados 

subjacentes devem ser liberados com parte das medidas de desempenho do 

painel/ICANN.xxxvi Contabilidade e transparência na ICANN: uma revisão independente 

{99} 

(d) Recomendação 

Criar e implementar políticas e processos para a realização e comunicação de auditorias de 

transparência regulares. 

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf
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Recomendação Final #9 

9. Consideração de informações para a tomada de decisões e processos de 

apelação 

 

9.1.  O Artigo XI do Estatuto da ICANN deve ser corrigido para incluir o texto a 

seguir para ordenar Resposta da Diretoria a Conselhos Formais de Comitês 

Consultivos:  

A Diretoria da ICANN responderá em tempo hábil aos conselhos 

formais de todos os Comitês Consultivos, explicando a medida tomada 

e o raciocínio por trás dela. 

 

9.2.  Explorar Opções para Reestruturar os Atuais Mecanismos de Revisão 

 

A Diretoria da ICANN deve reunir um Grupo Especial da Comunidade, que 

também deve incluir especialistas em governança e resolução de disputas, para 

falar sobre opções para melhorar a responsabilidade da Diretoria em relação à 

reestruturação do Processo de Revisão Independente (IRP) e ao Processo de 

Reconsideração.  O Grupo Especial da Comunidade usará o Relatório do ASEP 

(Painel de Especialistas em Estruturas de Responsabilidade) de 2012 como base 

para suas discussões.  Todas as recomendações desse Grupo Especial da 

Comunidade estariam sujeitas à participação total, consulta e revisão da 

comunidade, e devem levar em conta todas as limitações que possam ser impostas 

pela estrutura da ICANN, inclusive o grau em que a Diretoria não pode transferir 

nem vincular sua tomada de decisões legalmente a um terceiro.  

 

9.3.  Revisar a Função do Ombudsman 

 

A Diretoria deve revisar a função do Ombudsman, conforme definida no Estatuto, 

para determinar se ainda é apropriada conforme essa definição, ou se precisa ser 

expandida ou revisada para ajudar a lidar com questões como: 

a. Uma função no processo contínuo de revisão e na geração de relatórios sobre a 

transparência da Diretoria e da equipe. 

b. Uma função para ajudar funcionários a lidar com questões relacionadas às 

funções de política pública da ICANN, inclusive a implementação e administração 

relacionadas a questões operacionais e de políticas. 

c. Uma função no tratamento justo dos usuários da Linha Direta Anônima da 

ICANN e outros delatores, e a proteção de funcionários que decidem que há a 

necessidade de levantar uma questão que possa ser problemática para sua 

continuação no cargo. 

 

9.4.  Desenvolver Métricas de Transparência e Geração de Relatórios 

 

A Diretoria deve garantir que, como parte de seu relatório anual, a ICANN inclua, 

entre outras coisas: 

a. Um relatório sobre a extensão dos problemas de transparência com métricas que 

justifiquem essas informações para facilitar a responsabilidade. 
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b. Uma discussão sobre o grau em que a ICANN, tanto equipe quanto 

comunidade, está cumprindo com um padrão de transparência em todas as 

políticas e ações administrativas e de implementação, bem como o grau em que 

todas as narrativas, a redação ou outras práticas usadas para não divulgar 

informações para a comunidade da ICANN são divulgadas de maneira 

transparente. 

c. Os relatórios estatísticos devem incluir pelo menos os elementos a seguir: 

i. solicitações do processo da Política de Divulgação de Informações 

Documentárias (DIDP), e a disposição de solicitações. 

ii. porcentagem de materiais de resumo da Diretoria redigidos em relação 

aos não redigidos disponibilizados para o público geral. 

iii. número e natureza dos problemas que a Diretoria determinou que 

devem ser abordados confidencialmente. 

iv. outros usos do texto pela ICANN e outros métodos para não divulgar 

informações à comunidade e estatísticas sobre os motivos dados para o uso 

de tais métodos. 

d. Uma seção sobre a "Linha Direta Anônima" e/ou outras atividades de denúncias 

por funcionários, incluindo métricas sobre: 

i.  Relatórios enviados. 

ii.  Relatórios verificados e que contenham problemas que devem ser 

resolvidos. 

iii. Relatórios que resultem em alterações das práticas da ICANN. 

e. Uma análise da relevância e da utilidade contínua das métricas de transparência 

existentes, inclusive:  

i. Considerações que indiquem se as atividades estão sendo orientadas 

rumo às medidas (por exemplo, "orientação para o teste") sem contribuir 

com o objetivo da transparência legítima. 

ii. Recomendações de novas métricas. 

 

9.5.  A Diretoria deve organizar uma auditoria para determinar a viabilidade da 

Linha Direta Anônima da ICANN como mecanismo de denúncia, e implementar 

todas as melhorias necessárias. 

 

A auditoria externa profissional deve basear-se na Seção 7.1 e no Apêndice 5 - 

Recomendações da Política de Denúncias da Revisão Independente da One 

World Trust de 2007 (http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-

final-2007-en.pdf)  para estabelecer um programa de denúncias viável, que 

inclua proteções para os funcionários que utilizarem tal programa, e todos os 

avanços recentes em áreas de suporte e proteção do autor da denúncia.  A 

auditoria profissional deve ser realizada de forma recorrente, em um período 

(anual ou a cada dois anos, por exemplo) determinado por recomendação da 

auditoria profissional.  

Os processos para a transparência e a realização de denúncias de funcionários 

da ICANN devem ser disponibilizados publicamente.  

 

 

http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/transparency/owt-report-final-2007-en.pdf
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Seção 12 do Relatório. Avaliação da recomendação 21 da ATRT1  
 

Conclusões da ATRT1 

 

A ATRT1 concluiu que a pontualidade da criação de políticas era uma preocupação 

séria entre os participantes dos processos da ICANN.  As diversas alterações nas datas 

de conclusão projetadas para o trabalho preparatório para a nova rodada de Domínios 

de Primeiro Nível (TLD) eram uma fonte de preocupação que levou a uma proposta 

específica (por exemplo, expressão de interesse) de alguns membros da comunidade.  

Uma preocupação citada muitas vezes é o grande volume de comentários públicos 

abertos.  A ATRT1 levou em conta o fato de que o volume de procedimentos abertos 

é afetado pelas ações dos órgãos constituintes da ICANN, não é influenciado somente 

pela equipe ou a diretoria da ICANN. 

 

Recomendação 21 da ATRT1 

 

A diretoria deve solicitar que a equipe da ICANN trabalhe em um processo para 

desenvolver um plano de trabalho anual que preveja problemas que exigirão 

comentários públicos, de forma a facilitar a participação oportuna e efetiva do 

público. 

 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN  

 

A equipe informou que todas as partes da recomendação 21 da ATRT1 foram 

implementadas conforme a proposta original.
98

  No entanto, a ATRT2 observa que o 

processo de atualização anual não foi concluído no prazo de dezembro de 2012.  

Atualmente, a equipe está simplificando o processo e os modelos, e espera lançar 

outro ciclo de atualização formal em breve. 

  

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

Um comentário observa que há "planejamento futuro insuficiente para a agenda de 

consultas e sua prioridade.  O número de consultas é muito alto, tendo em conta a 

natureza aberta da ICANN, o que também pode ser uma barreira para o 

envolvimento." 

 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

 

Embora a previsão tenha sido implementada com atraso, agora uma nova previsão é 

feita a cada trimestre, portanto a recomendação 21 é considerada concluída.  Um guia 

de recursos foi publicado em http://www.icann.org/en/news/public-

comment/upcoming. 

 

Não há medidas formais para avaliar o efeito ou o resultado da publicação dos temas 

dos próximos comentários públicos, mas há evidências que indicam que alguns 

membros da comunidade percebem o valor de consultar a lista dos próximos temas.  

                                            
98

 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf  

http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/atrt-implementation-report-29jan13-en.pdf
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Portanto, deve ser realizado um estudo formal aproximadamente seis meses depois da 

atualização das informações. 

 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

 

A recomendação parece ter funcionado com base nos relatos, mas a ICANN deve 

solicitar feedback da comunidade para determinar a eficácia das previsões e se devem 

ser usadas outras ferramentas para ajudar a comunidade. 

 

 

Seção 13 do Relatório. DELIBERAÇÕES ENTRE COMUNIDADES:  

Recomendação n° 10 da ATRT2  
 

Hipótese de problema  

 

Embora a ICANN continue realizando seus PDP (Processos de Desenvolvimento de 

Políticas) por meio de WGs (Grupos de Trabalho) formados por voluntários da 

comunidade da ICANN que selecionam presidentes presumivelmente capazes de 

conectar diferenças de opiniões e chegar a recomendações de políticas aceitas em 

termos gerais, muitas vezes parece que esse modelo falha - especialmente ao lidar 

com questões complexas, compostas por pontos de vista muito diferentes e/ou fortes 

interesses financeiros em determinados resultados.  Esta seção se concentra 

principalmente no PDP formal definido no Anexo A do estatuto da ICANN, mas 

aplica-se amplamente a todos os processos de desenvolvimento que possam ser 

usados pelo GNSO. As recomendações também se aplicam ao caso mais geral. 

 

Resumo das contribuições da ICANN  

 

Os interessados da ICANN reconheceram as falhas estruturais do modelo de WG de 

PDP existente há algum tempo.  Foram discutidos modelos alternativos.  Por 

exemplo, o uso de facilitadores profissionais foi sugerido na reunião de Pequim e 

discutido em profundidade na reunião de Durban.
99

  Na verdade, a ICANN contratou 

facilitadores profissionais para ajudar em várias atividades na reunião de Durban.  

Subsequentemente, a equipe da ICANN criou um artigo: "Processo de 

desenvolvimento de políticas da GNSO: oportunidades de simplificação e melhorias" 

falando sobre várias possíveis melhorias, inclusive o aumento do número de reuniões 

F2F (presenciais) e a moderação/facilitação profissional.
100

 

As próprias reuniões da ICANN são um sinal de que a comunidade valoriza muito as 

interações presenciais.  As três reuniões internacionais por ano atraem números 

significativos e cada vez maiores de participantes, e continuam sendo uma 

oportunidade importante para que os interessados se encontrem, debatam e decidam 

sobre questões.  Da mesma forma, as reuniões regionais de partes contratadas e outros 

membros da comunidade são bem recebidas e contam com grande participação.  A 

diretoria da ICANN também realiza workshops/retiros várias vezes por ano.  Até 

                                            
99

 http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gnso-pdp-13jul13-en.pdf 
100

 Consultehttp   gnso.icann.org en drafts pdp-improvements-22aug  -en.pdf  

http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gnso-pdp-13jul13-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/pdp-improvements-22aug13-en.pdf
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mesmo as equipes de revisão estabelecidas pela Afirmação de Compromissos usam 

ativamente as reuniões F2F para aprofundar outras metodologias. 

Resumo das contribuições da comunidade 

 

Uma discussão ampla por e-mail entre vários presidentes anteriores de WG de PDP e 

outros com muita experiência em PDP da GNSO levantaram várias questões que 

contribuíram com as recomendações.  Entre elas, a necessidade de reuniões 

presenciais, da facilitação/moderação profissional ou treinada e do envolvimento da 

diretoria no processo, inclusive os benefícios e perigos dos prazos e "ameaças".
101

  

 

• Vários comentários públicos também falaram sobre problemas de PDP, 

inclusive: 

• O envolvimento do GAC no processo de PDP.
102

 

• A necessidade de mais participação e interações entre comunidades.
103

 

• A necessidade da participação de grupos sem incentivos relacionados aos 

negócios
104

 

• A necessidade de adesão da comunidade ao processo e a convicção de que as 

decisões de um PDP não serão anuladas.
105

 

• A necessidade de facilitação ou outras formas de obter uma conclusão de 

questões controversas.
106

 

• A necessidade de incluir pessoas cujo idioma nativo não é o inglês no 

processo.
107  

• A necessidade de realizar atividades "locais" para sustentar os processos do 

Grupo de Trabalho e para a interação formal e informal entre a Diretoria e a 

GNSO para entender as causas do atraso dos PDPs.
108

 

• A necessidade de clareza e transparência nos Procedimentos Operacionais da 

GNSO e nas regras e procedimentos de PDP.
109

 

 

                                            
101

 Consulte ATRT2 - arquivos de listas de correio, especialmente o diálogo chamado “Discussão com 

a ATRT2” realizado entre 07-10 de agosto de 2013 - 

http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000682.html até 

http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000705.html. 
102

 Conselho Americano para Negócios Internacionais 
103

 Maureen Hilyard, Nominet, Gordon Chillcot, Grupo de Participantes de Registros, Rinalia Abdul 

Rahim com apoio de Evan Leibovitch e Carlton Samuals 
104

 Rinalia Abdul Rahim com apoio de Evan Leibovitch e Carlton Samuals 
105

 Conselho Americano para Negócios Internacionais, Rinalia Abdul Rahim com apoio de Evan 

Leibovitch e Carlton Samuals 
106

 Conselho Americano para Negócios Internacionais, Grupo de Participantes de Registros, Rinalia 

Abdul Rahim com apoio de Evan Leibovitch e Carlton Samuals 
107

 Rinalia Abdul Rahim com apoio de Evan Leibovitch e Carlton Samuals 
108

 http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfyS1QVCCIsL.pdf 
109

 Comentários de Raimundo Beca: http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-

21oct13/msg00001.html 

http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/
http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000682.html
http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000705.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfyS1QVCCIsL.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00001.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00001.html
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Resumo de outras pesquisas relevantes 

 

A ATRT2 encomendou a um especialista um estudo do PDP.  O relatório completo da 

InterConnect Communications (ICC) pode ser encontrado no Apêndice A.  Algumas 

das principais observações da ICC são: 

OS PDPs são amplamente desenvolvidos por norte-americanos e europeus, com 

pouca contribuição significativa de outras regiões.  Entre os motivos, estão idioma, 

restrições de fuso horário, infraestrutura de comunicação inadequada e problemas 

culturais. 

Mesmo nas regiões participantes, a maioria dos participantes ativos tem apoio 

econômico ou de outro tipo para o envolvimento contínuo, dominando os registros de 

presença. 

 

Os pesquisadores também identificaram uma convicção de que a participação pode 

não valer a pena, pois as partes insatisfeitas com os resultados da política encontram 

formas de garantir que ela não seja implementada como determinado. 

 

O tempo e o esforço significativos necessários para participar do WG de PDP é 

demais para muitos possíveis voluntários, exacerbando a dependência de um pequeno 

número de participantes ativos.  Além disso, muitos desses participantes, consultados 

pela ICC, disseram que o tempo do WG de PDP não é usado de forma eficiente. 

 

A ICC também aborda preocupações com práticas operacionais (diferença de tempo, 

disponibilidade de recursos, suporte a diferentes idiomas, etc.), bem como a 

colaboração com o PDP atual e o modelo de discurso – que muitas vezes não leva em 

conta outras abordagens culturais para desenvolver e criar políticas em consenso. 

 

Estatutos relevantes da ICANN, outras políticas e procedimentos publicados 

 

O PDP da GNSO é regido pelo estatuto, anexo A.
110

Isso inclui os procedimentos 

operacionais da GNSO
111

 e suas regras para os grupos de trabalho.  Esses anexos 

também permitem metodologias de trabalho diferentes dos WGs definidos pela 

GNSO.  Além disso, esses procedimentos não determinam aspectos operacionais 

exatos para as reuniões do WG. 

 

Conclusões da ATRT2  

 

Parece haver uma percepção cada vez maior de que a facilitação profissional dos 

PDPs contribuiria com a abordagem adequada de questões complicadas com políticas.  

Esse suporte pode gerar gastos, mas muitos interessados expressaram dúvidas sobre a 

resolução satisfatória de problemas difíceis e controversos sem esse suporte.  Isso 

resultaria em uma política ruim ou em uma situação em que a diretoria da ICANN 

deve intervir e definir a política.  Mesmo isso, porém, seria inadequado em casos em 

que uma política de consenso formal – que só pode ser criada pelo PDP da GNSO – é 

necessária. 

 

                                            
110

 Consulte http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#AnnexA 
111

 Consulte http://gnso.icann.org/en/node/38709 

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#23AnnexA
http://gnso.icann.org/en/node/38709
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O modelo atual de WG de PDP também presume que praticamente todo o trabalho 

pode ser feito por e-mail e teleconferência.  A experiência na ICANN indica que as 

reuniões presenciais são extremamente úteis.  Mas é claro, isso também gera mais 

gastos.  

 

Não está claro como alguém pode oferecer incentivos para a negociação de boa fé e as 

concessões quando as apostas são altas.  No contexto da ICANN, isso muitas vezes 

envolveu um prazo imposto pela diretoria, com o potencial para ações indeterminadas 

da diretoria se um acordo não puder ser alcançado.  Isso foi eficaz para conseguir 

resultados algumas vezes, mas fica menos claro quais desses resultados foram bons.  

Em alguns casos, a diretoria deu instruções em relação aos prazos para que um PDP 

oferecesse orientação e depois alterou essa posição antes do término desse prazo, 

atrapalhando muito o processo.  Essa falta de certeza deve ser evitada.  De forma 

similar, o potencial de ações da diretoria anulando os resultados do PDP é um dos 

problemas que afeta sua viabilidade.  Se tal intervenção for vista como possível ou 

mesmo provável, ela afeta a necessidade de negociações de boa fé e a participação em 

geral. 

 

Como foi notado por vários observadores, o tempo e o esforço necessários para 

participar ativamente de um PDP muitas vezes é demais para muitos possíveis 

voluntários.  Como resultado, muitos PDPs terminam dependendo do mesmo grupo 

de participantes ativos.  Mesmo assim, muitos desses trabalhadores acham que seu 

tempo não está sendo bem aproveitado devido à falta de organização, de boas 

metodologias e de liderança efetiva.  Alguns dizem que essa situação está melhorando 

graças ao desenvolvimento de novos processos que estarão disponíveis para os 

próximos PDPs, mas parece claro que mais medidas precisam ser tomadas. 

 

Comentários públicos sobre as recomendações 

(consulte Relatório e recomendações preliminares da ATRT2) 

No geral, houve grande apoio na comunidade para a maior parte dessa recomendação:  

 Houve preocupação com o termo "facilitadores", e más experiências com 

facilitadores em outros locais.  Outras metodologias podem ser úteis.
112

 

 Grande apoio para uma participação mais ampla e equilibrada nos processos 

de desenvolvimento de políticas da GNSO.
113

 

 Houve apoio do At-Large, NCSG e SSAC para a generalização da 

recomendação de apoio àqueles que não contam com o apoio financeiro do 

setor.  A justificativa é que muitos segmentos da comunidade da ICANN têm 

atividades corporativas no ecossistema relacionado à ICANN, e portanto têm 

vantagens corporativas e financeiras se seus funcionários e associados 

participam de atividades da ICANN.  Aqueles que têm muito interesse na 

ICANN, mas que não têm oportunidades de financiamento relacionadas a 

empresas, têm uma desvantagem importante e isso pode afetar negativamente 

o modelo de várias partes interessadas igualitárias da ICANN.  Atualmente, a 

                                            
112

 Reunião da ATRT com o Conselho da GNSO em Buenos Aires, envio de comentários da GNSO 
113

 Reuniões da ATRT com o Conselho da GNSO e o ALAC, envio de comentários da GNSO, ALAC e 

egípcios  

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/draft-recommendations-15oct13-en.pdf
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http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfyS1QVCCIsL.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/msg00005.html
http://forum.icann.org/lists/comments-atrt2-recommendations-21oct13/pdfEhY8OBH3XE.pdf
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ICANN arca com os custos de viagens de vários (mais nem todos) os 

membros de ACs e SOs, de determinados líderes da Organização Regional At-

Large (RALO) e, mais recentemente, de líderes do Grupo Constituinte da 

GNSO e de Grupos de Partes Interessadas.
114

 

 A baixa participação nos processos de desenvolvimento de políticas não é só a 

falta de participação observada no relatório do especialista independente, mas 

uma falta de participação das comunidades que são bem representadas na 

ICANN e na GNSO.  Os PDPs dependem muito de um grupo cada vez menor 

de voluntários.
115

 

 Às vezes pode ser necessário realizar reuniões presenciais entre sessões, mas a 

ICANN também deve explorar alternativas como o uso de hubs regionais e as 

instalações de centros de participação.
116

 

 O objetivo de participação "equitativa" pode não ser possível por várias 

razões.  Um objetivo melhor pode ser uma "oportunidade de participação 

equitativa",
117

 

 Permitir que os comentários critiquem os resumos da equipe é razoável, mas 

não deve aumentar o tempo geral do processo.
118

 

 A recomendação relacionada à criação ou alteração de políticas pela Diretoria 

não deve presumir que tal ação seja aceitável ou desejável.
119

 

 O foco deve estar no uso do tempo dos voluntários com eficiência.
120

 

Recomendação Final #10 

 

10. A Diretoria deve melhorar a eficácia de deliberações entre comunidades. 
 

10.1.  A fim de aprimorar os processos e metodologias de de desenvolvimento de 

políticas da GNSO para melhor atender às necessidades da comunidade e se 

adequar melhor à resolução de problemas complexos, a ICANN deve: 

a. Alinhada às discussões em andamento na GNSO, a Diretoria deve desenvolver 

opções financiadas para que serviços profissionais ajudem os WGs de 

desenvolvimento de políticas da GNSO.  Tais serviços poderiam incluir 

treinamento para melhorar a capacidade de resolução de problemas e situações 

difíceis, facilitação profissional, mediação e negociação dos líderes e 

                                            
114

 Reuniões da ATRT com o ALAC, NCSG e SSAC em Buenos Aires, envio de comentários do 

ALAC 
115

 Reuniões da ATRT com o Conselho da GNSO e o ALAC, envio de comentários da GNSO e do 

ALAC, discussões com Michael O’Connor 
116

 Envio de comentários da GNSO 
117

 Comentários de Becky Burr, Paul Diaz e Chuck Gomes. Comentários do Grupo de Partes 

Interessadas de Registros 
118

 Comentários de Becky Burr, Paul Diaz e Chuck Gomes. Comentários do Grupo de Partes 

Interessadas de Registros. Envio de comentários da GNSO 
119

 Comentários de Becky Burr, Paul Diaz e Chuck Gomes. Comentários do Grupo de Partes 

Interessadas de Registros. Envio de comentários da GNSO 
120

 Envio de comentários da GNSO 
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participantes do grupo de trabalho.  A GNSO deve criar diretrizes para quando 

tais opções possam ser solicitadas. 

b. A Diretoria deve fornecer o investimento adequado para encontros frente a 

frente a fim de estimular os e-mails, a wiki e as teleconferências dos processos 

de desenvolvimento de políticas da GNSO.  Tais encontros frente a frente 

também devem acomodar a participação remota, e também é necessário 

considerar o uso das instalações regionais da ICANN (hubs regionais e centros 

de participação) para dar suporte a reuniões intercalares.  Além disso, a 

possibilidade de adicionar reuniões ao início ou ao final das reuniões da 

ICANN também poderia ser considerada.  A GNSO deve desenvolver 

diretrizes para quando tais reuniões sejam necessárias e justificadas, e quem 

deve participar delas. 

c. A Diretoria deve trabalhar com a GNSO e toda a comunidade da ICANN a fim 

de desenvolver metodologias e ferramentas para tornar o processo de 

desenvolvimento de políticas da GNSO mais eficiente em termos de tempo 

dos voluntários, resultando em um desenvolvimento mais rápido de políticas, e 

aumentando a capacidade de atrair participantes ocupados da comunidade para 

o processo. 

 

10.2  O GAC, em conjunto com a GNSO, deve desenvolver metodologias para 

garantir que suas opiniões e as do governo sejam fornecidas aos processos de 

desenvolvimento de políticas da ICANN, e que o GAC tenha oportunidades 

efetivas de oferecer opiniões e orientações em relação ao resultado preliminar do 

desenvolvimento de políticas.  Essas oportunidades podem ser por meio de 

mecanismos totalmente novos ou a utilização dos que já são usados por outras 

partes interessadas no ambiente da ICANN.  Tais interações devem facilitar as 

trocas de informação e o compartilhamento de ideias/opiniões, tanto em reuniões 

presenciais quanto entre sessões, e devem institucionalizar as deliberações entre 

comunidades previstas pela AoC. 

 

10.3.  A Diretoria e a GNSO devem elaborar uma iniciativa estratégica em relação 

à necessidade de garantir uma participação mais global nos processos de 

desenvolvimento de políticas da GNSO, bem como em outros processos da 

GNSO.  O foco deve estar na viabilidade e na metodologia para conseguir a 

participação equitativa, substancial e robusta de e representando: 

a. Todas as comunidades da ICANN com interesse na política de gTLD e, 

especialmente, as que têm representação na GNSO; 

b. Regiões geográficas com pouca representação; 

c. Grupos linguísticos cujo idioma não é o inglês; 

d. Pessoas com tradições culturais não ocidentais; e  

e. Pessoas com interesse vital nas questões de políticas de GTLD, mas que não 

têm o suporte financeiro dos agentes do setor. 

 

10.4.  Para melhorar a transparência e capacidade de previsão do processo de 
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desenvolvimento de políticas, a Diretoria deve declarar claramente em que grau 

acha que pode estabelecer a política de gTLD
121

 caso a GNSO não possa chegar a 

uma conclusão sobre uma questão específica, em um prazo determinado, se 

aplicável, e caso possa fazer isso, o processo para estabelecer tais políticas de 

gTLD.  Essa resolução também deve explicar em que condições a Diretoria 

acredita que pode alterar as Recomendações de Políticas da GNSO, antes ou 

depois de sua aceitação formal. 

 

10.5  A Diretoria deve facilitar a participação equitativa, nas atividades 

pertinentes da ICANN, das partes interessadas que não têm o suporte financeiro 

dos agentes do setor. 

 

 

Seção 14 do Relatório. EFICÁCIA DO PROCESSO DE REVISÃO 

DA AoC:  Recomendação n° 11 da ATRT2  
 

Hipótese de problema 

 

Presume-se que os processos de revisão da AoC fornecem análises suficientes e 

recomendações adequadas que facilitam a melhoria da responsabilidade e da 

transparência da ICANN.  Há uma preocupação com o nível em que as revisões 

institucionais periódicas, conforme exigido no estatuto da ICANN, criam um aspecto 

de "fatiga de revisão" que mina a efetividade organizacional e a participação dos 

interessados.  Portanto, a disponibilidade de abordagens alternativas para a revisão 

deve ser considerada pela ICANN. 

 

Além disso, com três outras revisões relacionadas a AoC que devem ser realizadas em 

um ciclo de três anos, há uma necessidade implícita de que cada processo de revisão 

seja concluído no mesmo ano em que começou.  Isso deve permitir que todas as 

revisões necessárias sejam realizadas, suas recomendações compartilhadas, e que a 

equipe da ICANN tenha tempo para implementar ou considerar a implementação de 

algumas das recomendações das equipes de revisão antes da próxima revisão da 

ATRT.  No entanto, se as três revisões não forem concluídas e consideradas dentro do 

ciclo determinado, há o risco de que a ATRT subsequente atinja o prazo de sua 

revisão, enquanto as outras revisões ainda não tenham sido concluídas e/ou suas 

recomendações não tenham sido totalmente consideradas pela diretoria e pela equipe 

da ICANN. 

 

Pesquisas básicas realizadas 

 

Relatórios anteriores da equipe de revisão (ATRT1, WHOIS e SSR) fornecem 

percepções sobre os aspectos qualitativos de cada processo de revisão.  O relatório 

final da ATRT1 fornece uma Visão Geral do Processo de Revisão de 

Responsabilidade e Transparência (Apêndice A) e Observações do Processo de 

Revisão (Apêndice B), mas a equipe de revisão de WHOIS e a equipe de revisão de 
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 Isso não se refere a Políticas Temporárias estabelecidas emergencialmente para resolver problemas 

de segurança ou estabilidade, um direito que a Diretoria tem de acordo com os contratos da ICANN 

com as partes contratadas. 
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SSR não forneceram observações cuidadosas sobre o processo de revisão em seus 

respectivos relatórios. 

 

A ATRT2 também pediu a contribuição de antigos membros dessas equipes de 

revisão em relação ao processo de revisão e se eles acreditavam que podia haver 

melhorias. 

 

Além disso, o processo de revisão da ATRT2 forneceu algumas percepções em 

relação à eficiência e à eficácia do processo de revisão. 

 

Em resumo, a ATRT2 concluiu que os problemas que exigem mais discussão 

incluem, mas não se limitam a: 

a. Tempo alocado para o processo de revisão. 

b. A mecânica do início do fluxo de dados de um funcionário da ICANN para a 

equipe de revisão. 

c. A mecânica da obtenção de opiniões da comunidade desde o começo. 

d. Entender as alocações de orçamento para as atividades da equipe de revisão. 

e. A dinâmica da organização do fluxo de trabalho. 

f. Oferecer aspectos do processo da equipe de revisão. 

 

Resumo das contribuições da ICANN  

 

A equipe informou que: 

a. A AoC não exige que as revisões sejam concluídas em um ano.° A conclusão 

pontual das revisões afeta a eficácia do ciclo de 3 anos, mas a equipe recomendou 

que a ATRT2 cumprisse com o ciclo de três anos determinado pela AoC.  

b. A equipe prepara relatórios de implementação regulares e frequentes para a 

Diretoria e a comunidade.  No caso da ATRT2, um Relatório Anual
122

 foi 

fornecido à Diretoria e à comunidade.  Além disso, a equipe forneceu várias 

atualizações
123

 à ATRT2 durante sua Revisão, em vários formatos.  Devido à 

ampla variedade de opiniões dentro da Equipe de Revisão em relação ao formato e 

ao conteúdo dos relatórios da equipe sobre a implementação, seria muito útil para 

a equipe contar com orientação da Equipe de Revisão. 

c. A ICANN contratou a One World Trust (OWT) para ajudar no desenvolvimento 

de Referências e Métricas de Responsabilidade e Transparência.  O relatório final 

é esperado até 31 de dezembro de 2013.   A equipe facilitará os comentários e 

feedback da ATRT2 à OWT.  Também serão compartilhadas atualizações 

periódicas sobre o andamento do trabalho.  A implementação contínua das 

                                            
122

 http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability 
123

 https://community.icann.org/display/ATRT2/Information+provided+by+ICANN+Staff 

http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability
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Referências e Medidas de Responsabilidade e Transparência nas operações da 

ICANN incluirão a incorporação das referências e medidas apropriadas à geração 

de relatórios sobre o andamento da implementação. 

d.  Os compromissos de AoC da ICANN foram incorporados a seus planos 

estratégicos
124

 e de operação
125

, e as melhorias relacionadas às revisões da AoC 

foram integradas aos procedimentos operacionais padrão e programas da 

ICANN.
126

  Enquanto a diretoria, a equipe e outras organizações implementam as 

recomendações das equipes de revisão, a ICANN segue um modelo de melhoria 

contínua, integrando o espírito das recomendações a suas operações e iniciativas 

estratégicas, conforme apropriado. 

e. A ICANN usa vários métodos para garantir a coordenação das revisões, e já tem 

funcionários cujo objetivo é coordenar revisões.  As equipes de revisão de AoC 

são independentes e fazem os próprios cronogramas. O texto da AoC especifica a 

frequência das revisões.  A diretoria e a equipe não têm controle sobre a duração 

das revisões de forma que elas sejam concluídas com tempo para a 

implementação, antes da próxima Revisão de Responsabilidade e Transparência.  

Para resolver essa preocupação, a pauta da AoC precisaria ser alterada. 
 

Resumo das contribuições da comunidade  

 

Alguns comentários destacados: 

• O antigo CEO e presidente da ICANN Mike Roberts perguntou se a dinâmica 

interna capturou as equipes de revisão anteriores 

• Alejandro Pisanty – Grande parte das recomendações é supérflua e gera mais 

burocracia.  A ATRT2 deve tentar encontrar uma maneira de fazer 

recomendações menos incômodas e mais sólidas. 

• Nominet – Deveríamos saber em que medida a recomendação está integrada 

ao processo da ICANN e quais são os efeitos totais de sua implementação.  O 

andamento da implementação deve fazer parte da atualização da diretoria em 

todas as reuniões da ICANN.  Ela deve ter a maior visibilidade e prioridade. 

• Autoridade em Negócios da Dinamarca - De acordo com nossos comentários 

anteriores sobre o processo da ATRT2, a Dinamarca acredita que é essencial 

para a legitimidade global da ICANN e para o modelo com várias partes 

interessadas que sejam institucionalizados mecanismos de responsabilidade e 

transparência em todas as partes da organização.  As Revisões da Afirmação 

de Compromisso são instrumentais para conseguir isso, portanto é essencial 

que a ICANN priorize e institucionalize as Revisões da AoC nas estruturas de 

governança da organização. 

• Comitê Consultivo At-Large - Concordamos com as Recomendações gerais da 
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 http://www.icann.org/en/about/planning/strategic/strategic-plan-2012-2015-18may12-en.pdf 
125

 http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf 
126

 http://beijing46.icann.org/node/37035 
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ATRT2 de que, para avançar, a ICANN precisa: estabelecer medidas e 

referências claras para avaliar as melhorias na responsabilidade e na 

transparência. 

 

Resumo de outras pesquisas relevantes 

 

Membros da ATRT2 representando várias SOs/ACs deram a seguinte opinião sobre o 

processo: 

a. Havia tempo limitado para fazer o trabalho em si, as equipes futuras devem 

considerar a possibilidade de limitar certas reuniões.  As reuniões presenciais 

foram muito produtivas, mas as teleconferências não.   

b. É fornecido um relatório à equipe sobre o que foi feito, mas não há relatórios 

sobre o que foi aprendido.  Não há referências identificadas para a criação de 

recomendações.  Isso gera um dilema em relação à interação com o 

secretariado. 

c. Há uma necessidade clara de recursos financeiros adequados para dar suporte 

ao trabalho da equipe de revisão, contratar consultores/especialistas 

independentes (conforme a necessidade determinada pela equipe de revisão) e 

para o secretariado.  Não houve discussões sobre o orçamento para um 

especialista independente, e se ele deve ser contratado, limitando o grupo. 

d. As medidas (por exemplo, beneficiários, orçamento, geração de relatórios 

operacionais, etc.) para a próxima equipe de revisão devem ser aplicadas antes 

do início oficial em janeiro de 2016. Isso reduzirá a pressão para cumprir o 

prazo do fim do ano. 

e. Desde o início, do dia 1, a equipe deve compartilhar relatórios sem 

comprometer o trabalho da ATRT. 

f. Alguns membros da ATRT2 acharam que estavam sendo uma sombra da 

ATRT1.  O que funcionou e o que não funcionou na revisão anterior poderia 

ser avaliado por um especialista externo.  Pelo menos, forneçam critérios de 

julgamento e indicadores a buscar ao analisar o processo de revisão. 

g. A interação da equipe de revisão com diferentes interessados foi muito boa, e 

o processo de Durban foi muito útil para a coleta de dados, mas a visibilidade 

para o resto da comunidade da ICANN precisa ser aprimorada devido às 

limitações inerentes da abordagem histórica e não futurística da revisão. 

h. A regularidade das revisões precisa ser coordenada estritamente, cada uma 

deve ser concluída antes da próxima revisão da ATRT, por exemplo com a 

vinculação adequada.  As equipes futuras precisam considerar a possibilidade 

de um secretariado independente ou facilitador técnico.  Esses recursos 

reduziriam o direcionamento do foco pelas opiniões da equipe, e facilitariam a 

contribuição balanceada de comunidades externas.  Isso permitiria que os 

membros da equipe de revisão fizessem a avaliação adequada da 

implementação. 



 
 

75 

i. A dependência de voluntários para funções que deveriam ser cumpridas por 

profissionais não é um bom modelo para um grupo de revisão que realiza uma 

tarefa tão importante.  Por exemplo, revisar as conclusões de outras equipes de 

revisão é muito trabalho para um grupo de voluntários.  

j. Espera-se que cada equipe de ATRT tenha que analisar as conclusões de todas 

as equipes de revisão anteriores. Assim, provavelmente será difícil conseguir a 

participação da comunidade na ATRT3. 

k. O envolvimento de voluntários com outras prioridades nas diferentes 

comunidades da ICANN exige que os membros da equipe de ATRT se dirijam 

às próprias comunidades para ajudar a conseguir contribuições para todos os 

processos. 

l. Parece haver uma tensão entre ser independente e objetivo e trabalhar com a 

equipe.  A ATRT deveria orientar o trabalho e receber respostas da equipe. 

 

Estatutos relevantes da ICANN, outras políticas e procedimentos publicados 

 

As análises organizacionais são supervisionadas pelo Comitê de Melhorias Estruturais 

da diretoria.  A metodologia das análises organizacionais e materiais históricos podem 

ser encontrados em http://www.icann.org/en/groups/reviews. 

 

Recomendação Final #11 

 

11. Eficácia do processo de revisão  

 

11.1.  Institucionalização do processo de revisão 

 

A Diretoria deve garantir que o trabalho contínuo das revisões da AoC, inclusive a 

implementação, seja incluído no trabalho de outras atividades estratégicas da 

ICANN, quando apropriado. 

 

11,2.  Coordenação das revisões 

 

A Diretoria deve garantir a coordenação rigorosa dos diversos processos de 

revisão, de modo que todas as revisões sejam concluídas antes do início da 

próxima revisão da ATRT, e com a vinculação apropriada de assuntos, conforme 

enquadrados pela AoC. 

 

11.3.  Designação das equipes de revisão 

 

A Diretoria deve garantir que as equipes de revisão da AoC sejam designadas em 

tempo hábil, permitindo que seu trabalho seja concluído em um período de no 

mínimo um (1) ano, em que a revisão deve ser feita, independentemente de 

quando a equipe seja estabelecida.  É importante para a equipe da ICANN levar 

em conta o ciclo de revisões da AoC; e que o processo de seleção da equipe de 

revisão deve começar o mais cedo possível devido às suas funções. 

 

11.4.  Concluir relatórios de implementação 

http://www.icann.org/en/groups/reviews
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A Diretoria deve preparar um relatório de implementação completo, que deve 

estar pronto até a emissão da revisão.  Esse relatório deve ser enviado para 

consultas públicas e as referências e métricas pertinentes devem ser incorporadas 

a ele. 

 

11.5.  Transparência e responsabilidade do orçamento 

 

A Diretoria da ICANN deve garantir que em seu orçamento haja recursos 

suficientes alocados para que as Equipes de Revisão cumpram suas obrigações.  

Isso deve incluir, entre outros, a acomodação das solicitações da Equipe de 

Revisão para indicar especialistas/consultores independentes, se for julgado 

necessário pelas equipes.  Antes do início de uma revisão, a ICANN deve publicar 

seu orçamento, bem como uma justificativa para o valor alocado com base nas 

experiências das equipes anteriores, garantindo uma avaliação contínua e o ajuste 

do orçamento de acordo com as necessidades das diferentes revisões. 

 

11,6.  Ação da diretoria em relação às recomendações 

 

A Diretoria deve abordar as recomendações da Equipe de Revisão da AoC de 

maneira clara e sem ambiguidade, indicando em que medida está aceitando cada 

recomendação. 

 

11.7.  Cronogramas de implementação 

 

Respondendo às recomendações da Equipe de Revisão, a Diretoria deve fornecer 

um cronograma de implementação esperado, e se ele for diferente do cronograma 

fornecido pela Equipe de Revisão, a justificativa deve explicar tal diferença. 

 

 

Seção 15 do Relatório.  TRANSPARÊNCIA E 

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA:  Recomendação n° 12 da 

ATRT2  
 

Hipótese de problema 

 

A ICANN é uma organização sem fins lucrativos organizada de forma privada.  Os 

serviços prestados pela ICANN não têm concorrência de outros órgãos ou 

instituições.  As decisões políticas da diretoria da ICANN e, em um contexto mais 

amplo, o mecanismo de várias partes interessadas, serão - na falta de concorrência 

direta - os únicos fatores determinantes de como a ICANN deve priorizar seus 

recursos, sua receita e seus gastos.   

 

A combinação de uma organização mais complexa, como mostra o organograma da 

ICANN,
127

 aumentou a receita e os gastos. A maior complexidade de uma empresa 

que vai passar de aproximadamente 20 gTLDs para mais de 1.000 gTLDs nos 

próximos anos destaca a importância do aumento da responsabilidade e da 
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https://www.icann.org/en/about/staff/management-org-09sep13-en


 
 

77 

transparência na governança financeira da ICANN, incluindo decisões relacionadas a 

atividades, preços, gastos e investimentos.  

 

Resumo das contribuições da ICANN  

 

Os membros da ATRT2 se reuniram com o CFO da ICANN Xavier Calvez no fim de 

agosto de 2013.
128

  A conversa foi muito informativa e fica muito evidente que a 

ICANN melhorou seu nível de geração de relatórios de finanças nos últimos anos.  

Calvez informou que a ICANN está considerando um estudo de referência 

comparando a ICANN a outras organizações sem fins lucrativos, mas isso ainda não 

foi decidido.  Respondendo a uma pergunta sobre a separação dos gastos e do 

orçamento de cada AC e SO, ele notou que isso seria difícil e que não foi planejado 

nem projetado.  Quando perguntamos sobre os planos ou princípios para usar sobras 

do programa de novos gTLD para diminuir as taxas coletadas pela ICANN, Calvez 

respondeu que uma estratégia de cinco anos poderia permitir os princípios sugeridos. 

 

Na reunião da ATRT2 em Los Angeles em agosto de 2013, o presidente da diretoria 

da ICANN Steve Crocker destacou a adequação da melhoria da responsabilidade e da 

transparência das atividades planejadas pela ICANN, das atividades implementadas e 

dos gastos correspondentes.
129

 

Resumo das contribuições da comunidade 

 

Comentários do GAC 

 

Em várias ocasiões, inclusive as reuniões da ICANN em Toronto
130

, Pequim
131

 e 

Durban
132

, o GAC recomendou que a questão da responsabilidade e transparência das 

finanças da ICANN deveria ser melhor analisada.  Na verdade, a necessidade de 

analisar a melhoria dos mecanismos de responsabilidade financeira da ICANN foi 

enfatizado especificamente pelos participantes na reunião de alto nível do GAC na 

ICANN de Toronto em outubro de 2012.
133

 

 

Comentários públicos 

 

Os comentários da comunidade
134

 sobre o plano operacional preliminar para o ano 

fiscal 14 revelam várias preocupações com as questões financeiras da ICANN, 
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inclusive pedindo a geração de relatórios mais esclarecedores e/ou uma abordagem 

diferente aos processos de determinação de orçamento da organização.  Alguns 

comentários falaram de preocupações mais amplas de responsabilidade e 

transparência financeira.
135

  Com base no resumo dos comentários públicos feito pela 

equipe, as principais questões são: 

a. gastos e orçamentos de AC/SOs (consulte as referências # 4, 7,8,26, 75, 78, 

79); 

b. receita e gastos da ICANN (consulte as referências # 2, 6, 73, 76, 77, 105, 106, 

107); e 

c. tempo inadequado para comentar e para que a ICANN incorpore esses 

comentários (consulte as referências # 23, 24) 

 

Resumo de outras pesquisas relevantes 

 

Como organização de benefício público, a ICANN precisa atingir um equilíbrio 

razoável entre suas receitas e gastos.  Em uma situação de aumento de receita, uma 

opção é aumentar as atividades correspondentes a essa receita adicional.  Outra opção 

é diminuir os preços pagos pelos clientes da ICANN e, por sua vez, beneficiar os 

usuários finais de nomes de domínio.  É claro que as duas opções podem ser 

combinadas. 

 

Nos últimos anos, as atividades da ICANN e suas receitas e gastos correspondentes 

aumentaram significativamente.  As receitas passaram de US$ 18 milhões em 2005 

para US$ 72 milhões em 2012.  Da mesma forma, os gastos aumentaram de US$ 14 

milhões em 2005 para US$ 70 milhões em 2012
136

.  Durante o mesmo período, o 

número de funcionários passou de 36 em 2005,
137

 para 149 em 2012, chegando a 220 

em 2013, e estimados 284 em 2014. 

 

No recém-aprovado orçamento do ano fiscal 2014 (AF 2014),
138

 a ICANN prevê que 

a receita de 2013 seja de mais de US$ 80 milhões, e espera terminar o ano com a 

receita bruta de aproximadamente US$ 32 milhões.  Se os resultados do programa de 

novos gTLDs de 2013 forem somados, o resultado bruto salta para US$ 92 milhões.  

Na verdade, espera-se que o programa de novos gTLDs gere uma receita de pelo 

menos US$ 315 milhões.  O orçamento para o AF 2014 prevê que o programa gere 

gastos operacionais de US$ 197 milhões, mas isso ainda deixa um saldo líquido de 

US$ 118 milhões. 

 

O gráfico a seguir mostra essas tendências: 
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Plano operacional e orçamento para o aumento da força de trabalho no AF 

2014
139

 

 

 

Estatutos relevantes da ICANN, outras políticas e procedimentos publicados 

 

Dentro do procedimento da aprovação do orçamento pela diretoria,
140

 o Comitê de 

Finanças da Diretoria da ICANN é responsável por: 

 

a. Supervisionar o processo do orçamento anual na corporação; 

b. Revisar a fazer recomendações sobre o orçamento anual enviado pelo 

presidente (o CEO da ICANN); 

c. Desenvolver e recomendar objetivos financeiros em curto e longo prazo para a 

corporação; e 

d. Oferecer supervisão estratégica de questões financeiras da corporação 

 

Conclusões da ATRT2 

 

Como a situação financeira atual e futura da ICANN prevê excedentes substanciais, a 

comunidade precisa estabelecer uma base mais firme para discutir como continuar 

desenvolvendo a ICANN e priorizando seu trabalho em benefício dos participantes, 

dentro do modelo com várias partes interessadas.  Tal discussão envolveria três 

elementos principais: 

 

1. O lado da receita.  Como a receita em geral deve se desenvolver; e como deve 

ser a futura estrutura de taxas da ICANN?  Uma questão urgente é como a 

ICANN pode continuar com a estrutura de taxas atual, e com excedentes 

anuais de mais de um terço da receita anual, sendo uma instituição sem fins 

lucrativos?  A ICANN em geral deve reduzir as taxas anuais para equilibrar a 

receita e os gastos?  
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2. O lado dos gastos.  A ICANN expandiu drasticamente suas atividades.  Por 

exemplo, a equipe da ICANN praticamente duplicará em um período de dois 

anos.  Essa é uma tendência que deve continuar?  Quando a ICANN chegou ao 

seu tamanho e configuração organizacional maduros? 

 

3. A priorização do trabalho da ICANN.  A ICANN está em uma situação muito 

boa, pois suas projeções financeiras são muito positivas e promissoras.  No 

entanto, isso não deve levar a uma priorização insuficiente ou confusa de sua 

visão estratégica e do trabalho que realiza.  Em todas as organizações, os 

recursos são escassos, seja pela concorrência ou por restrições da autoridade 

de concessão.  Isso pode ter efeitos negativos, mas deve ajudar a manter a 

organização ágil e concentrada nos resultados desejados.  É importante que 

haja correspondência efetiva entre os recursos gastos e os efeitos obtidos.  A 

ICANN deve desenvolver novos mecanismos transparentes e de 

responsabilidade combinando a alocação e o uso mais eficiente de recursos 

com o envolvimento de todas as partes dentro do modelo com várias partes 

interessadas. 

 

Comentários públicos sobre a recomendação 

(consulte Relatório e recomendações preliminares da ATRT2) 
 

As respostas da comunidade às recomendações relacionadas a finanças no geral foram 

positivas.  

 
O governo dinamarquês

141
 e o governo egípcio

142
 comentaram sobre a importância da 

revisão e da melhoria da responsabilidade da governança financeira e da 

responsabilidade e transparência financeira da ICANN.  Especificamente, o governo 

da Espanha comenta.
143

  "Da mesma forma, gostaríamos muito de participar do 

processo de consulta de orçamento idealizado na seção 15.  É tão importante ter 

fontes seguras de renda quanto alocar recursos suficientes para a realização dos 

objetivos estratégicos da organização." 
 
O Grupo Constituinte de Propriedade Intelectual (IPC) comentou: "Temos a 

impressão de que a ICANN dá prioridade à abertura de novos escritórios em todo o 

mundo e que entra em novas áreas de políticas, como governança na Internet, sem 

direcionar recursos suficientes à excelência operacional do negócios principal da 

organização, a administração dos sistemas de endereços IP e nomes de domínio.  A 

única maneira efetiva de acabar com essa impressão é por meio dos tipos de reformas 

definidos nessas recomendações, inclusive (conforme esboçado na seção anterior 

desses comentários) garantindo que se dedique tempo suficiente para que a 

comunidade transmita suas visões sobre o orçamento proposto e tempo suficiente para 

que a Diretoria leve em conta todos os comentários antes de aprovar o orçamento.
144 
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Esse comentário está alinhado aos comentários do Grupo de Partes Interessadas de 

Registros (RySG) em relação à recomendação sobre planejamento financeiro e 

períodos de comentários:  
 
"Apoiamos completamente essa recomendação, mas observamos que é muito difícil 

para os membros da comunidade participar efetivamente se não receberem 

informações suficientes antes que seja tarde demais para fazer alterações.  É fácil 

dizer que esse objetivo foi atingido mostrando como os membros da comunidade 

puderam participar do processo em alto nível, e que isso é o que acontece há anos, 

mas isso não é suficiente.  A ATRT2 precisa ser muito mais específica em termos do 

que é esperado."
145 

 
Em relação à recomendação de estudos de referência, o RySG observou: 
 
"São necessários mais detalhes sobre essa recomendação.  Qual seria a finalidade do 

estudo?  Como o estudo será usado?  Comparações com organizações comparáveis 

seriam incluídas no estudo?  Se sim, como as organizações comparáveis seriam 

selecionadas? etc."
146 

 
Em relação à recomendação sobre o planejamento com várias camadas, o RySG 

observou o seguinte: 

 

"Apoiamos totalmente a segunda parte dessa recomendação.  No entanto, não está 

claro se a primeira parte é realista. Ficaríamos muito felizes se isso pudesse ser feito." 

 

"Os membros da comunidade que tentaram contribuir ativamente com o processo de 

desenvolvimento do plano operacional e do orçamento para um ano receberam a 

resposta de que não é possível fornecer informações detalhadas sobre o orçamento 

antes que seja tarde demais para fazer alterações significativas.  Em muitos casos, não 

é possível fazer contribuições significativas sem informações sobre o orçamento da 

tarefa e da subtarefa no começo do processo, então acontece o seguinte: as 

informações detalhadas sobre o orçamento são fornecidas no fim do ano fiscal. 

Fazemos comentários, mas é tarde demais para que sejam feitas alterações 

significativas porque a Diretoria precisa aprovar o orçamento antes do próximo ano 

fiscal."
147

 

 

O IPC fez o seguinte comentário em relação à importância do tempo adequado para 

consultar os orçamentos propostos: 

 

"O IPC expressou frequentemente suas preocupações com a falta de transparência e 

responsabilidade no processo orçamentário da ICANN e sua geração de relatórios 

financeiros para a comunidade." 

 

"Diferente de muitas organizações, comerciais e sem fins lucrativos, que devem 

encarar decisões difíceis sobre as prioridades de gastos diante da diminuição da 
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receita, a receita da ICANN aumenta há anos.  Mas isso aumenta ainda mais a 

necessidade de um processo transparente para definir prioridades de gastos, e de um 

mecanismo de responsabilidade para garantir que os resultados desse processo de 

priorização sejam obedecidos.  O IPC insiste que a Recomendação 12 tenha 

prioridade alta no relatório final da ATRT2, e que a obtenção de um nível muito mais 

alto de responsabilidade e transparência financeira seja consagrado como objetivo 

estratégico da ICANN nos próximos anos." 

 

O IPC valoriza as recentes declarações dos líderes da Diretoria da ICANN e sua 

equipe sênior que apoiam essa recomendação da ATRT2.  A reunião da diretoria da 

ICANN com o Grupo de Partes Interessadas Comerciais em Buenos Aires, no dia 19 

de novembro de 2013, inclui esta declaração de Cherine Chalaby - "Sua ideia é 

excelente.  Vocês não viram o plano estratégico na íntegra.  Também haverá um plano 

financeiro de cinco anos dentro desse plano estratégico... Concordamos 100% com a 

sua ideia, e queremos levá-la mais além, a um nível totalmente diferente."  Da mesma 

forma, Fadi Chehadé observou:  "Estamos fazendo um grande upgrade de toda essa 

área.  Temos um novo CIO que se concentra nisso.  Como Cherine Chalaby disse, é a 

primeira vez que estamos nos afastando do gerenciamento de gastos e passando para o 

planejamento financeiro na ICANN, não só fazendo orçamentos, mas verdadeiros 

relatórios financeiros - do tipo que se espera de uma organização de nosso porte."
148

 

 

Recomendação Final #12 

 

12. Responsabilidade e transparência financeira  

Tendo em vista o crescimento significativo na organização, a Diretoria deve realizar 

um exame especial detalhado da sua estrutura de governança financeira no que diz 

respeito a seus princípios gerais, métodos aplicados e procedimentos para a tomada de 

decisões, a fim de incluir partes interessadas participativas. 

 

12.1. A Diretoria deve implementar novos procedimentos financeiros na ICANN 

que garantam efetivamente que sua comunidade, inclusive todos os SOs e ACs, 

possam participar e ajudar a diretoria da ICANN a planejar e priorizar o trabalho e 

o desenvolvimento da organização. 

 

12.2.  A Diretoria deve considerar explicitamente a a eficiência econômica de suas 

operações ao preparar o orçamento para o ano seguinte, de acordo com o status da 

ICANN como organização sem fins lucrativos que opera e fornece serviços em 

um ambiente não competitivo.  Isso deve incluir como os aumentos esperados na 

renda da ICANN podem ser refletidos na prioridade de atividades e no preço dos 

serviços.  Essas considerações devem estar sujeitas a uma consulta independente. 

 

12.3. A cada três anos, a Diretoria deve realizar um estudo de padrões de 

referência sobre os parâmetros relevantes (por exemplo, o tamanho da 

organização, os níveis de compensação e benefícios da equipe, ajustes no custo de 

vida etc.), adequados a uma organização sem fins lucrativos.  Se o resultado do 

estudo de padrões de referência determinar que a ICANN como organização não 

está alinhada aos padrões de organizações comparáveis, a Diretoria deve 
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considerar o alinhamento do desvio.  Caso a Diretoria decida não se alinhar, isso 

deve ser justificado na decisão da Diretoria e publicado na comunidade da 

Internet. 

 

12.4.  Para melhorar a responsabilidade e a transparência, a Diretoria da ICANN 

deve basear os orçamentos anuais em um plano estratégico de vários anos e na 

estrutura financeira correspondente (abrangendo por exemplo um período de três 

anos).  Esse plano de implementação e essa estrutura devem refletir as atividades 

planejadas e os gastos correspondentes no período de vários anos.  Isso deve 

incluir orçamentos específicos para os ACs e as SOs.  A geração de relatórios 

financeiros (anual) da ICANN deve garantir que seja possível rastrear as 

atividades da ICANN e os gastos relacionados, com foco específico na 

implementação do orçamento (anual).  O relatório financeiro deve estar sujeito a 

consultas públicas. 

 

12.5  Para garantir que o orçamento reflita as visões da comunidade da ICANN, a 

Diretoria deve melhorar o processo de consulta de orçamento com ações como 

garantir que a comunidade tenha tempo suficiente para dar sua opinião sobre o 

orçamento proposto e que a Diretoria tenha tempo suficiente para levar em conta 

todas as informações antes de aprovar o orçamento.  O processo de consulta do 

orçamento também deve incluir tempo para uma reunião aberta entre a Diretoria 

da ICANN, as organizações de suporte e os comitês consultivos para a discussão 

do orçamento proposto. 

 

 

Seção 16 do Relatório. Resumo da avaliação da ATRT2 da 

implementação das recomendações da equipe de revisão de WHOIS 
 

Adoção das recomendações da Equipe de Revisão pela diretoria 

 

Embora uma revisão detalhada da documentação das ações da diretoria indique que 

ela realmente aprovou a implementação de todas as recomendações da RT de 

WHOIS, entende-se por que essa não foi a impressão que muitos membros da 

comunidade tiveram.  O texto da diretoria identificou especificamente três áreas a 

abordar (comunicação, participação e conformidade), mas não aprovou explicitamente 

as recomendações fora dessas áreas.  Além disso, os detalhes da implementação 

proposta foram integrados em um documento com instruções para a equipe.  Além 

disso, a criação do Grupo de Trabalho de Especialistas (EWG) se baseou na 

recomendação do SSAC, que essencialmente aconselhava que o trabalho do EWG 

deveria ser feito antes de tudo.  Na verdade, essa foi a primeira ação da Diretoria antes 

de abordar o relatório da RT, reforçando essa priorização. 

Tempo de revisão da ATRT 

 

A ATRT2 observa que a revisão das recomendações de implementação de WHOIS 

está sendo feita entre 6 e 12 meses após as medidas da diretoria em relação ao 

relatório de WHOIS, portanto não é surpresa que o trabalho esteja em andamento e, 

em alguns casos, apenas começando. 
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Capacidade de implementação 

 

Em grande medida, as recomendações da RT mostraram poder ser implementadas.  

Em vários casos, a posição inicial da equipe foi de que não poderiam ser 

implementadas rapidamente ou que o problema precisaria ser abordado com outra 

metodologia.  No entanto, com o avanço do trabalho, parece que a maioria das 

recomendações está sendo seguida de forma razoavelmente estreita, o que indica que 

em sua maioria, elas podiam ser implementadas. 

Andamento 

 

Como poucos aspectos da implementação foram concluídos, não é possível julgar o 

resultado final.  No entanto, fica claro que o cronograma de implementação 

ultrapassou muito o proposto pela RT.  Isso pode ser atribuído a vários motivos 

diferentes (não em ordem de relevância): 

a. O cronograma proposto pela RT não era razoável devido à complexidade do 

problema e à exigência da criação de planos e, em alguns casos, de grupos de 

trabalho da comunidade. 

b. O cronograma de medidas da diretoria coincidia com o auge da negociação e 

da implementação do Contrato de Credenciamento de Registradores (RAA), 

colocando pressão no pequeno grupo que supervisionava essas duas atividades 

relacionadas. 

c. Algumas das atividades se concentravam em áreas da ICANN que estavam 

passando pela troca de funcionários e demorou para a nova equipe abordar os 

problemas. 

d. Nem todas as partes da implementação estavam totalmente sob controle da 

equipe da ICANN, e exigiram principalmente ações da GNSO que, por sua 

vez, teve uma carga de trabalho pesada em 2013. 

 

Descontando esses atrasos, há avanços.  Grande parte deles não é visível para a 

comunidade, mas em vários casos críticos, o trabalho chegou à etapa em que esse 

avanço será notado em breve. 

 

Há três áreas que merecem destaque especial. 

1. O plano geral para a abordagem das recomendações de WHOIS 

(recomendação 15) não foi apresentado de maneira clara e compreensível para 

que a comunidade pudesse acompanhar a implementação.  Há informações 

disponíveis, mas elas não são bem organizadas nem claras para chegarem a ser 

úteis.  De fato, por esse motivo, a ATRT2 teve muita dificuldade em realizar 

esta avaliação. 

2. O problema é mais amplo que o WHOIS, mas ainda há uma falta de confiança 

na comunidade de que a Conformidade Contratual esteja sendo 

suficientemente cumprida para satisfazer as necessidades da ICANN.  Com 

relação à precisão do WHOIS, parcialmente porque as ferramentas para isso 

ainda estão sendo desenvolvidas, há uma falta de informação especial .  As 
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novas provisões do RAA nos dão alguma esperança. 

3. O andamento do tratamento das informações de WHOIS para registros de 

nomes de domínio internacionalizados (ou seja, para registros em que as 

informações coletadas não são representações de ASCII) é um problema.  O 

trabalho já começou lento e não se espera que seja concluído nos próximos 

dois anos.  Isso deixa os registradores e registros com a função de preencher 

registros de WHOIS, que existem apenas em ASCII de 7 bits, sem diretrizes 

nem regras que expliquem como fazer isso.  
 

Conclusão 

 

A implementação das recomendações da RT de WHOIS está avançando e espera-se 

que finalmente a maioria seja implementada de forma razoável.  As recomendações 

pedem relatórios anuais sobre a implementação e o prazo para o primeiro desses 

relatórios coincide com a publicação deste relatório preliminar da ATRT2.  

Esperamos que quando este relatório anual seja disponibilizado, o plano geral de 

implementação e seu status sejam apresentados claramente para que a comunidade em 

geral possa avaliar o andamento diretamente. 

 

Mais avaliações da implementação das recomendações da RT de WHOIS pela 

ICANN podem ser encontradas no Apêndice B. 

 

 

Seção 17 do Relatório. Resumo da avaliação da ATRT2 da 

implementação das recomendações da equipe de revisão de SSR 

(Segurança, Estabilidade e Resiliência) 
 

Medidas tomadas 

 

A maioria das 28 das recomendações (e suas subtarefas) ainda está incompleta. No 

entanto, a implementação de todas as recomendações foi iniciada.  As 28 

recomendações têm 41 subtarefas, das quais 27 ainda estão incompletas, o que 

representa 66%. 

 

Capacidade de implementação 

 

Em praticamente todos os casos, as recomendações parecem ser implementáveis.  Em 

alguns casos, a implementação foi concluída.  Para a grande maioria das 

recomendações, a equipe indicou que não esperava ou não passou por nenhum 

problema ao implementar. 

 

No entanto, não podemos esquecer que a implementação de um grande número de 

recomendações não foi concluída e, em alguns casos, nem começou.  Pode ser que 

apareçam dificuldades na implementação no futuro. 

Uma exceção notável a essa capacidade de implementação geral está relacionada à 

recomendação 23, que recomenda que a ICANN "deve garantir que as decisões dos 

grupos de trabalho e comitês consultivos sejam tomadas de forma objetiva, sem 

pressões externas ou internas." A objetividade na tomada de decisões é um objetivo 

nobre, mas é difícil imaginar uma decisão "sem pressões externas ou internas." 
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Eficácia 

 

Para as recomendações que foram implementadas, a impressão geral foi de que foram 

razoavelmente eficazes para resolver pelo menos o que consta de seu texto.  

Infelizmente, muitas das recomendações usavam qualificadores subjetivos e poucas 

especificavam medidas concretas para medir a eficácia.  Dessa forma, a medida 

objetiva da eficácia das recomendações é difícil. 

 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

 

No total, três comentários públicos foram recebidos sobre o relatório final da equipe 

de revisão de SSR.  O resumo desses comentários pode ser encontrado em: 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-ssr-rt-final-report-

30aug12-en.pdf  
 

Mais avaliações da implementação das recomendações da RT de SSR pela ICANN 

podem ser encontradas no Apêndice C. 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-ssr-rt-final-report-30aug12-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-ssr-rt-final-report-30aug12-en.pdf
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 Resumo executivo 1

Este documento é uma tentativa de ajudar a Equipe de Revisão de Responsabilidade e Transparência 

2 (ATRT2) da ICANN em sua avaliação do Processo de Desenvolvimento de Políticas (PDP) da 

Organização de Nomes Genéricos (GNSO). A ATRT2 foi formada, em parte, com o objetivo de revisar o 

PDP da GNSO tendo em vista a identificação de seus pontos fortes e pontos fracos, as diferenças 

entre o processo definido e a prática real e até que ponto ele incorpora as opiniões, os conselhos e as 

necessidades de todas as partes interessadas, tanto as que participam ativamente na ICANN quanto 

as que não estão normalmente presentes nas deliberações da ICANN. Além disso, a ATRT2 examinará 

a participação do GAC no PDP, como o PDP da ICANN se compara aos processos semelhantes de 

múltiplas partes interessadas e até que ponto o PDP contribui para a missão da ICANN no 

desenvolvimento de políticas benéficas de interesse público enquanto atende, ao mesmo tempo, às 

necessidades de todas as partes interessadas. A ATRT2 também identificará as áreas em que o PDP 

não ajuda a contribuir para a missão da ICANN e que requerem maior investigação e mudança. Este 

documento é o resultado de um trabalho de entrevistas e outras pesquisas realizadas em agosto e 

setembro de 2013. 

Uma versão inicial deste relatório foi compartilhada com a ATRT2 como parte do esforço de ajudar a 

ATRT2 na elaboração da versão preliminar de suas descobertas e recomendações. 

1.1 Descobertas apresentadas à ATRT2 

 Pontos fortes do atual PDP 1.1.1

O PDP da GNSO é um processo incrivelmente flexível com a capacidade de se adaptar a uma grande 

variedade de tópicos e requisitos.  A transparência e a abrangência do registro de históricos é um dos 

destaques do PDP, possibilitando descobrir uma gigantesca quantidade de detalhes sobre os 

processos que ocorreram nos anos anteriores Nossas entrevistas com os participantes e as partes 

interessadas revelaram uma grande boa vontade pelo reconhecimento do trabalho da equipe de 

políticas.  Em comparação a outros processos ascendentes de múltiplas partes interessadas, a GNSO 

consegue lidar com uma diversidade maior de tipos de partes interessadas e níveis mais variados de 

expertise em assuntos. Além disso, ele está aberto a qualquer um que deseje participar, e os 

entrevistados do nosso estudo indicaram que todas as opiniões das partes interessadas são bem-

vindas e apreciadas. Existem muitos motivos para termos orgulho, sem contar o trabalho de um 

grande número de voluntários dedicados ao longo de ciclos de vários anos, que formam a espinha 

dorsal do desenvolvimento ascendente de políticas de múltiplas partes interessadas da ICANN. 

Necessariamente, considerando os requisitos do escopo do trabalho da ATRT2, este relatório se 

concentra em uma série de áreas para aprimoramento. No entanto, isso não deverá mascarar as reais 

conquistas do PDP. 

 Demandas muito altas para a participação regular 1.1.2

Grupos de Trabalho 

A pesquisa realizada para este relatório demonstra que a participação com envolvimento pleno nos 

PDPs impõe aos participantes um conjunto impressionante de demandas. Nos últimos cinco anos: 

 A grande maioria das pessoas que participou de Grupos de Trabalho participou apenas uma 
vez. 
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 Um pequeno número de participantes com apoio financeiro, entre outros tipos de apoio, 
para o envolvimento contínuo dominaram os registros de participação de Grupos de 
Trabalho. 

Uma representação tão pequena acarreta riscos de responsabilidade, credibilidade e de recursos para 

o processo de desenvolvimento de políticas. Isso também resulta em poucos participantes com 

experiência para liderar, moderar e concluir o árduo trabalho de orientar os participantes e as 

políticas pelo PDP. 

O período de comentários 

O processo de comentários, embora seja uma forma de participação menos ativa e mais episódica, é 

visto como algo problemático, sendo que uma grande maioria de partes interessadas com vínculos a 

empresas, constituintes ou grupos de partes interessadas relata ser muito difícil elaborar, discutir e 

obter um acordo ou uma aprovação para o envio de comentários dentro do período estipulado pelo 

PDP. 

Caminhos para avançar 

1. A comunidade da ICANN precisa examinar o potencial de modelos alternativos de 
participação no PDP.  

2. O atual PDP também precisa ser examinado a fim de encontrar maneiras de dividir o enorme 
comprometimento associado aos Grupos de Trabalho em partes componentes.  

 Tendências de participação global desequilibrada colocam a legitimidade em risco 1.1.3

Existe uma clara evidência estatística de que três das regiões da ICANN não desempenham um papel 

significativo no PDP. A pesquisa realizada para esse relatório identificou dois fatores fundamentais 

para esse desequilíbrio geográfico: 

 O idioma é uma barreira genuína para a participação em PDPs.  
 A colaboração e o modelo de discurso vinculados ao atual PDP têm uma abordagem 

distintamente ocidental e não levam em consideração outras abordagens culturais para o 
desenvolvimento e a elaboração de políticas de consenso. 

A GNSO põe em risco a legitimidade global, um valor central da política resultante dos PDPs, quando 

não inclui os pontos de vista da África, Ásia/Pacífico e das regiões da América Latina/Caribe/América 

do Sul.   

Caminhos para avançar 

1. A ICANN deve considerar a reformulação de suas atividades de divulgação a fim de promover 
e apoiar os participantes do Grupo de Trabalho da África, Ásia/Pacífico e as regiões da 
América Latina/Caribe/América do Sul. Vários entrevistados mencionaram que seria 
importante que os esforços de divulgação estivessem mais voltados ao recrutamento para 
Grupos de Trabalho ou utilizasse as lideranças comunitárias das regiões.  

2. Também é possível fazer mais uso dos contatos e das parcerias da ICANN com organizações 
na África, Ásia/Pacífico e as regiões da América Latina/Caribe/América do Sul a fim de 
solucionar as barreiras impostas pelo idioma.  

3. A comunidade da ICANN deve reconsiderar a colaboração subjacente e o modelo de discurso 
do PDP e identificar ajustes que poderão apoiar os participantes que não estão acostumados 
a trabalhar de maneira colaborativa de acordo com o modelo atual. 
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 O compromisso com o processo é essencial 1.1.4

Por si só, o PDP é um processo público de múltiplas partes interessadas e voltado ao consenso para o 

desenvolvimento de políticas. Entretanto, o PDP na GNSO não funciona de maneira isolada de outras 

partes da ICANN. As entrevistas realizadas para este relatório mostram que muitas pessoas estão 

preocupadas com as interações entre os produtos do trabalho do PDP e outras partes da organização. 

Especificamente, houve um número significativo de respostas que demonstraram preocupação com 

as políticas elaboradas por meio de uma longa colaboração e negociação sendo alteradas e 

contestadas por outras partes da ICANN “depois do fato consumado”. Em particular, foi levantado um 

receio de que a Diretoria da ICANN pudesse (como já o fez) alterar políticas propostas ou aceitar a 

implementação alternativa de uma política, resultando na anulação do trabalho do PDP. Outros 

entrevistados mostraram preocupação de que alguns membros da comunidade estão fazendo lobby 

com o GAC, o Conselho da GNSO ou a Diretoria da ICANN para obter alterações na substância ou uma 

implementação depois de concluído o Relatório Final de um Grupo de Trabalho (WG). Deixando de 

lado as questões essenciais de honestidade evidentes nessas preocupações, existem questões mais 

importantes relacionadas à transparência em jogo. Qualquer alteração feita pela Diretoria em uma 

política de consenso criada por participantes comprometidos, geralmente voluntários, em um 

processo ascendente com o envolvimento de partes interessadas sempre estará aberta a perguntas 

sobre por que e como essas alterações foram feitas. Isso se tornou uma preocupação tão prevalente 

que, em um Grupo de Trabalho muito recente, os participantes contestaram os outros membros do 

Grupo de Trabalho perguntando se eles estavam realmente comprometidos com o processo ou se 

simplesmente intencionavam aguardar a conclusão do processo e, depois, fazerem “lobby” para obter 

os resultados que desejavam em outras partes da organização. Algumas das pessoas entrevistadas 

para este relatório indicaram que o cinismo dos outros participantes com relação ao seu 

compromisso ao PDP era uma barreira para sua própria participação. 

Caminhos para avançar 

É importante ressaltar que a questão identificada nesta seção não é o resultado de um problema 

estrutural com o PDP da GNSO. Em vez disso, essa questão é o resultado de pequenas diferenças 

entre diferentes partes da estrutura da ICANN. Este relatório sugere que é necessário haver a 

aplicação de um processo e um procedimento a fim de garantir que as partes da organização não 

subvertam inadvertidamente a responsabilidade e a transparência do PDP. 

 A função do GAC no PDP precisa de reconsideração 1.1.5

O GAC representa um conjunto importante de partes interessadas em qualquer processo de 

desenvolvimento de políticas relacionadas aos nomes de domínio.  Entretanto, por motivos 

documentados posteriormente no relatório, o GAC raramente participa de qualquer PDP. A 

consequência da não participação do GAC em PDPs da GNSO é que o GAC poderá levantar 

preocupações somente depois de processos demorados serem concluídos e negociações e acordos 

serem alcançados. Este relatório também mostra que, embora haja várias janelas de oportunidade 

para o GAC fornecer conselhos durantes o PDPs, essas oportunidades não são aproveitadas.  

A pesquisa realizada para este relatório revelou que parece não haver barreiras que impeçam a 

participação do GAC no PDP (por exemplo, acreditamos que não é necessário fazer alterações no 

Estatuto).  Ao contrário, uma relação melhor estruturada e definida entre os Grupos de Trabalho e o 

GAC ajudaria o GAC a identificar as questões que são significativas para os governos e ajudaria os 

Grupos de Trabalho a identificar os tópicos para os quais devem enviar notificação prévia ao GAC.  A 

interação entre o GAC e os Grupos de Trabalho deve deixar de ser em virtude de “oportunidades” e 

passar a ser uma parte estruturada do processo. O GAC tem um histórico de colaboração bem-



 

 

Relatório Final 

Estudo de Avaliação de PDP da GNSO pela ATRT2 
 

4 
 

sucedida em outras áreas da ICANN como, por exemplo, em Grupos de Trabalho da Organização de 

Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO) e participando de revisões da Afirmação 

de Compromissos (AOC). Sendo assim, o GAC tem em vigor um conjunto de boas práticas que pode 

servir de base para elaborar algo no contexto específico do PDP da GNSO.  

1.2 Aprimoramentos sugeridos pelos entrevistados 

Os entrevistados ofereceram sugestões para solucionar algumas das questões identificadas. Uma 

grande variedade de aprimoramentos foi sugerida. A lista a seguir destaca as sugestões mais 

populares feitas durantes as conversas com as partes interessadas do PDP: 

Aprimoramento sugerido Como realizar 
Gerenciamento do processo Treinamento, facilitação, treinamento de gerenciamento para 

presidentes de WG, uma abordagem mais estruturada desde o 
início com cronogramas e resultados esperados. Não demorar 
muito. 

Promover o envolvimento para aqueles 
que não têm o inglês como língua materna 

Publicar documentos para consulta em outros idiomas. 

Subdividir os PDPs em partes fáceis de 
gerenciar 

O exemplo da IRTP foi dado como um modelo de sucesso. 

Mais encontros frente a frente Especialmente quando os assuntos chegarem a um impasse. 

Melhores comunicações, resumos A “linguagem ultratécnica” deixa as pessoas alienadas “É muito 
transparente, aberta, mas a pergunta é: quantas pessoas 
realmente entendem?” Um entrevistado sugeriu um “blog 
informal” para atualizar as pessoas sobre o progresso dos PDPs. 

Reestruturar os grupos constituintes Os grupos constituintes, conforme estruturados atualmente, são 
muito voltados para os países desenvolvidos. Os entrevistados 
destacaram que existem especialistas nos países em 
desenvolvimento, mas não há grupos constituintes 
correspondentes na GNSO nos quais eles podem participar. 

Criar regulamentos de PDP mais inclusivos 
a fim de equilibrar os interesses de partes 
interessadas 

Envolver mais partes interessadas na elaboração de regulamentos 
de PDP. 

Classificar os assuntos de maneira mais 
eficiente no Relatório de Assuntos 

Por exemplo, “merece um PDP” e “tramitação rápida, assunto 
simples – PDP não necessário”. 

Alterar a estratégia de divulgação a fim de 
utilizar os líderes de comunidade das 
regiões  

Abrir os PDPs para mais grupos de partes interessadas/Ordenar a 
participação de grupos de partes interessadas 

Outras sugestões feitas são: 

 Apresentar intervenção externa para a resolução de impasses 
 Ter cronogramas mais flexíveis 
 A ICANN deve patrocinar participantes de países em desenvolvimento 
 Criar uma secretaria da GNSO independente 
 Reduzir o compromisso de tempo dos participantes 
 Criar um lugar específico nos encontros da ICANN para incentivar os comentários públicos 

sobre os PDPs 
 Atribuir especialistas aos PDPs para responder a perguntas e fazer pesquisas (com todos os 

relatórios e conselhos de especialistas publicados) 
 Usar processos de comentários mais longos e melhores 
 Fornecer desenvolvimento de capacidades para novos participantes 
 Garantir que os comentários sejam refletidos no resultado do PDP 
 White papers baseados em fatos 
 Toda política deve passar por um teste de interesse público (semelhante ao RFC 1591) 
 Ser ÁGIL. Buscar a solução mais simples que funcione 
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1.3 O futuro 

O panorama da GNSO e de outros grupos constituintes da ICANN mudará com os novos gTLDs. As 

distinções entre os grupos de partes interessadas se tornarão confusas: um só registro poderá existir 

simultaneamente como um registrador, Grupo Constituinte de Propriedade Intelectual ou membro de 

Grupo Constituinte de Negócios, e talvez também um membro de ccNSO. 

Alguns entrevistados entendem que o atual sistema aberto é vulnerável à captura, à medida que 

novos jogadores entram nesse espaço. Esses novos integrantes podem querer que a GNSO e suas 

partes componentes se comportem da mesma maneira que outras organizações com as quais já estão 

acostumados. Os entrevistados preveem que os novos jogadores serão impacientes com a ausência 

de velocidade e as maneiras diferentes de fazer as coisas, e podem facilmente “assumir” o Conselho 

da GNSO em pouco tempo substituindo pessoas competentes e esforçadas nos diversos grupos 

constituintes da GNSO. Se isso acontecesse, poderia afetar os PDPs da GNSO. 
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 Finalidade e visão geral da metodologia 2

2.1 Finalidade do estudo 

Em setembro de 2009, a ICANN e o Departamento de Comércio (DOC) dos Estados Unidos, em 

reconhecimento à conclusão do Acordo de Projeto Conjunto e para institucionalizar a coordenação 

técnica da ICANN do sistema de endereçamento e nomes de domínio da Internet, firmaram uma 

Afirmação de Compromissos (AOC).
1
 Sob os auspícios da AOC, a ICANN se compromete em garantir 

que suas tomadas de decisões reflitam o interesse público e em prestar contas a todas as partes 

interessadas. Para esse fim, a AOC exige que a ICANN periodicamente revise seu progresso na 

obtenção de seus quatro principais objetivos organizacionais, a saber: 

1. Garantir a responsabilidade, a transparência e o interesse dos usuários globais da Internet 
2. Preservar a segurança, a estabilidade e a resiliência do DNS 
3. Promover a concorrência, bem como a confiança e a escolha do consumidor 
4. Política de WHOIS 

Essas revisões periódicas da execução pela ICANN de suas tarefas centrais são realizadas pelas 

equipes de revisão, incluindo as Equipes de Revisão de Responsabilidade e Transparência (ATRT), cujo 

objetivo é garantir a responsabilidade, a transparência e os interesses dos usuários globais da 

Internet.
2
 A primeira ATRT (ATRT1) revisou três aspectos principais da AOC: a diretoria da ICANN, o 

Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC) e a colaboração pública para o processo de 

desenvolvimento de políticas da ICANN. 

De acordo com a AOC, uma segunda ATRT (ATRT2) foi constituída para realizar uma revisão de 

acompanhamento. Especificamente, a ATRT2 está examinando as atividades da ICANN para garantir 

que sejam responsáveis, transparentes e consistentes com o interesse público. O trabalho da ATRT2 

se concentra no parágrafo 9.1 da AOC, em que a ICANN se compromete de manter e aprimorar 

mecanismos sólidos para colaboração pública, responsabilidade e transparência a fim de garantir que 

os resultados de suas decisões reflitam o interesse público e prestem contas a todas as partes 

interessadas. Especificamente, a ICANN se compromete em avaliar o processo de desenvolvimento de 

políticas para promover deliberações avançadas na comunidade e o desenvolvimento de políticas de 

maneira eficaz e em tempo hábil. 

O Estatuto da ICANN explicitamente dá à GNSO a responsabilidade pelo desenvolvimento de 

recomendações de políticas para o Domínio Genérico de Primeiro Nível (gTLD). Para esse fim, o 

Conselho da GNSO supervisiona o desenvolvimento de políticas de gTLD pela GNSO e aprova as 

recomendações de políticas da GNSO. Mediante a ratificação da Diretoria da ICANN, a equipe da 

ICANN implementa as recomendações de políticas da GNSO, geralmente com o apoio da GNSO. 

Embora as políticas possam ser desenvolvidas pela GNSO por meio de uma variedade de mecanismos, 

o Processo de Desenvolvimento de Políticas (PDP) formal exigido pelo Estatuto da ICANN deverá ser 

usado para o desenvolvimento de políticas. Uma política desenvolvida dessa maneira é geralmente 

referida como “política de consenso” e, caso seja ratificada, é automaticamente incorporada por 

referência aos contratos dos Registros de gTLD (entidades que operam os gTLDs mediante contrato 

firmado com a ICANN) e dos Registradores (entidades credenciadas pela ICANN para distribuir 

registros de nomes de domínios em gTLDs). O PDP também é usado em outros casos quando o rigor 

                                                                 
1
 http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm 

2
 http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt 

http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt
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de sua metodologia é desejado devido à complexidade do assunto e/ou quando há pontos de vista 

com grande convicção e conflitantes relacionados ao assunto. 

Considerando esse plano de fundo, a ATRT2 foi reunida para revisar o PDP da GNSO tendo em vista a 

identificação de seus pontos fortes e pontos fracos, as diferenças entre o processo definido e a 

prática real e até que ponto ele incorpora as opiniões, os conselhos e as necessidades de todas as 

partes interessadas, tanto as que participam ativamente na ICANN quanto as que não estão 

normalmente presentes nas deliberações da ICANN. Além disso, a revisão da ATRT2 examinará a 

participação do GAC no PDP, como o PDP da ICANN se compara aos processos semelhantes de 

múltiplas partes interessadas e até que ponto o PDP contribui para a missão da ICANN no 

desenvolvimento de políticas benéficas de interesse público enquanto atende, ao mesmo tempo, às 

necessidades de todas as partes interessadas. A ATRT2 também identificará as áreas em que o PDP 

não ajuda a contribuir para a missão da ICANN e que requerem maior investigação e mudança. 

2.2 Visão geral da metodologia 

Para atender aos requisitos da Equipe de ATRT2 (conforme estabelecido em sua Solicitação de 

Propostas
3
), a Equipe da InterConnect Communications (ICC) assumiu uma abordagem quantitativa e 

qualitativa. O estudo quantitativo envolveu uma análise do extenso conjunto de documentos escritos 

e publicados referentes ao PDP da GNSO, inclusive o processo documentado (encontrado no Estatuto 

da ICANN, no Manual de PDP da GNSO e outros registros públicos descritos na Seção 4), registros de 

PDPs específicos (consulte a Seção 5), informações fornecidas pela equipe da ICANN e outros 

materiais da GNSO. Uma descrição completa das fontes e das métricas desenvolvidas para avaliar os 

pontos fortes e os pontos fracos do processo está documentada no Anexo A. 

Essas fontes foram complementadas por dados qualitativos retirados de entrevistas com 

participantes do processo de PDP e outros na comunidade da ICANN. Um conjunto de perguntas 

estruturadas foi desenvolvido, usando a escala de Likert para capturar uma série de opiniões (em vez 

de uma resposta binária de sim/não), que guiou os entrevistados pelas etapas do PDP e incluiu certas 

áreas de interesse identificadas na Solicitação de Propostas. As entrevistas também capturaram 

dados demográficos (incluindo região demográfica, grupo constituinte, extensão de participação em 

PDPs) e concluiu com mais perguntas discursivas cujo objetivo era identificar os principais desafios e 

convidar os entrevistados a sugerirem respostas práticas para esses desafios. 

Ao todo, foram realizadas trinta entrevistas. Uma descrição mais detalhada da metodologia está 

incluída no Anexo A. 

  

                                                                 
3
 Consulte http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-02jul13-en.htm 

http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-2-02jul13-en.htm
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 Uma revisão do atual PDP da GNSO 3

O atual PDP da GNSO tornou-se ativo em 8 de dezembro de 2011. Considerando que a maioria dos 

PDPs analisados neste relatório existia, em alguma etapa do seu processo, antes de 8 de dezembro de 

2011, é necessário incluir uma breve visão geral sobre o PDP que havia antes dessa data, bem como 

uma documentação mais abrangente sobre o PDP atual. 

3.1 Histórico 

O PDP anterior foi documentado em detalhes no Anexo A do Estatuto da ICANN. Ele era composto 

pelos seguintes elementos: 

1. Apresentação de um assunto 
2. Criação do Relatório de Assunto 
3. Início do PDP 
4. Começo do PDP 
5. Composição e seleção de forças-tarefa 
6. Notificação do público sobre o início do PDP 
7. Forças-tarefa 
8. Procedimento se nenhuma força-tarefa for formada 
9. Comentários Públicos ao Relatório da Força-tarefa ou Relatório Inicial 
10. Deliberação do Conselho 
11. Relatório do Conselho para a Diretoria 
12. Acordo do Conselho 
13. Votação da Diretoria 
14. Implementação da política 
15. Manutenção de Registros 
16. Definições adicionais 

O Anexo A do Estatuto era a única documentação oficial do PDP da GNSO e, portanto, descrevia cada 

etapa em grande detalhe. Além da documentação oficial do PDP, a comunicado da GNSO 

desenvolveu, com o tempo, um conjunto informal de práticas e procedimentos associados ao 

gerenciamento de PDPs.
4
 

Em 26 de junho de 2008, a Diretoria da ICANN aprovou um conjunto de recomendações projetado 

para melhorar a eficácia da GNSO, incluindo suas atividades relacionadas a políticas.
5
 A Diretoria 

explicou que a ordem para atualizar o PDP “surgiu não devido a uma alteração na missão ou na 

função da GNSO, mas sim devido ao acúmulo de experiência com o atual PDP e as decisões que foram 

tomadas pela Diretoria da ICANN no que diz respeito a uma reestruturação organizacional da GNSO”.
6
 

Os principais objetivos da revisão eram: 

 Maximizar a possibilidade de todas as partes interessadas participarem dos processos de 
desenvolvimento de políticas da GNSO 

 Garantir que as recomendações possam ser desenvolvidas em “políticas de consenso” de 
gTLD para revisão da Diretoria e que o assunto das “políticas de consenso” seja claramente 
definido. 

                                                                 
4
 Consulte a pág. 3 do documento Recomendações e Relatório Final da Equipe de Trabalho do Processo de 

Desenvolvimento de Políticas, 2011, http://gnso.icann.org/en/issues/pdp-wt-final-report-final-31may11-en.pdf  
5
 Ibid, pág. 131 

6
 Ibid, pág. 132 

http://gnso.icann.org/en/issues/pdp-wt-final-report-final-31may11-en.pdf
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 Garantir que os processos de desenvolvimento de políticas sejam baseados em objetivos 
amplamente pesquisados e com um escopo bem definido e sejam executados de maneira 
previsível que gere resultados que possam ser implementados de modo eficaz 

 Alinhar o desenvolvimento de políticas de modo mais consistente com os planos 
operacionais e estratégicos da ICANN 

 Melhorar as comunicações e o suporte administrativo para os objetivos da GNSO
7
 

A Equipe de Trabalho do PDP responsável pelo desenvolvimento de recomendações para um PDP 

revisado abordou seu trabalho dividindo o PDP em cinco fases: 

Etapa 1 – Planejamento e solicitação para um Relatório de Assunto 
Etapa 2 – Revisão pelo Conselho da GNSO do Relatório de Assunto e início do Processo de 
Desenvolvimento de Políticas 
Etapa 3 – Grupo de Trabalho 
Etapa 4 – Votação e implementação 
Etapa 5 – Eficácia e conformidade da política

8
 

Observe que, de acordo com essa divisão, o planejamento para um Relatório de Assunto (Etapa 1) é 

considerado o início do PDP, mas ele é “iniciado” na Etapa 2. Além disso, a implementação (Etapa 4) 

não é considerada a fase final do PDP. Em vez disso, a conformidade (Etapa 5) foi considerada parte 

do PDP. 

As seções 3.2 e 3.3 a seguir descrevem a documentação formal (o Anexo A do Estatuto da ICANN e o 

Manual de PDP da GNSO) que resultaram da revisão do PDP iniciado em 2008. 

3.2 PDP conforme referido no Estatuto da ICANN 

Esta seção descreve o PDP da GNSO que foi aprovado pela Diretoria da ICANN em dezembro de 2011. 

O PDP da GNSO, conforme definido na Seção 1 do Anexo A, o Processo de Desenvolvimento de 

Políticas da GNSO, do Estatuto da ICANN lista oito “elementos essenciais” do PDP. Eles estão listados, 

parafraseados na voz ativa, abaixo: 

1. A Diretoria da ICANN, o Conselho da GNSO ou o Comitê Consultivo solicita um Relatório de 
Assunto Final 

2. O Conselho da GNSO formalmente inicia o Processo de Desenvolvimento de Políticas 
3. O Conselho da GNSO forma um Grupo de Trabalho ou designa outro método de trabalho 

para gerenciar o desenvolvimento de um relatório sobre o assunto que é o objeto do PDP 
4. O Grupo de Trabalho, ou outro método de trabalho, produz um Relatório Inicial 
5. O Grupo de Trabalho, ou outro método de trabalho, produz um Relatório Final, que é 

encaminhado ao Conselho da GNSO para deliberação 
6. O Conselho da GNSO, seguindo os limites exigidos, aprova as Recomendações do PDP 

contidas no Relatório Final 
7. As Recomendações do PDP e o Relatório Final deverão ser encaminhados à Diretoria por 

meio de um Relatório de Recomendações aprovado pelo Conselho 
8. A Diretoria da ICANN aprova as Recomendações do PDP 

Observe que a implementação não é incluída como um dos elementos essenciais do PDP. A 

implementação está, no entanto, incluída como a Seção 10 do Anexo A. Sendo assim, o Estatuto 

parece sugerir que a implementação pode ser um elemento de um PDP, mas que ela não é essencial 

                                                                 
7
 Ibid, pág. 131 

8
 Ibid, pág. 8 
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para ele. Observe que a conformidade, que foi incluída na Etapa 5 da revisão de cinco etapas do PDP 

da Equipe de Trabalho, também não está incluída como um elemento essencial do PDP. 

A Seção 2 declara que a GNSO deve manter um manual de PDP que contenha “orientação adicional 

específica sobre a conclusão de todos os elementos de um PDP, incluindo aqueles elementos que não 

estão definidos no Estatuto”. O conteúdo do Manual de PDP da GNSO será descrito na Seção 3.3 

deste relatório. 

As Seções 3 a 9 do Anexo A seguem livremente as etapas sequenciais do PDP da GNSO e são uma 

combinação de descrições de etapas orientadas por resultados (Seções 4 e 6) e diretrizes orientadas 

por processos (Seções 3, 5, 7, 8 e 9): 

Seção 3. Solicitação de um Relatório de Assunto 
Seção 4. Criação de um Relatório de Assunto 
Seção 5. Início do PDP 
Seção 6. Relatórios 
Seção 7. Deliberação do Conselho 
Seção 8. Preparação do Relatório da Diretoria 
Seção 9. Processos de Aprovação da Diretoria 

A Seção 4, Criação de um Relatório de Assunto, descreve o cumprimento do primeiro “elemento 

essencial” do PDP: a solicitação de um Relatório de Assunto. A Seção 4 também descreve a fase do 

Relatório de Assunto como um processo de múltiplas etapas, resumidas abaixo, em forma de lista 

numerada para fins de clareza: 

1. O Gerente de Equipe cria um Relatório de Assunto Preliminar. 
2. A equipe da ICANN publica o Relatório de Assunto Preliminar no site da ICANN para 

comentários públicos. 
3. O Gerente de Equipe resume e analisa os comentários públicos recebidos, se houver. 
4. O Gerente de Equipe cria um Relatório de Assunto Final que incorpore o feedback recebido 

durante o período de comentário público. 
5. O Gerente de Equipe encaminha o Relatório de Assunto Final, com um resumo e uma análise 

dos comentários públicos recebidos, ao Presidente do Conselho da GNSO. 

A Seção 5 descreve brevemente as duas maneiras pelas quais o Conselho da GNSO pode iniciar um 

PDP, após o recebimento do Relatório de Assunto Final: se a Diretoria solicitar um Relatório de 

Assunto, nenhuma votação é necessária; caso contrário, é exigida a votação do Conselho. 

Notavelmente, o terceiro elemento essencial do PDP descrito na Seção 1 do Anexo A, a formação de 

um Grupo de Trabalho ou um método alternativo de trabalho, não tem uma seção dedicada 

exclusivamente a ele no Anexo A do Estatuto. Em vez disso, o elemento é descrito no Manual do PDP 

da GNSO (consulte a Seção 3.3 abaixo). 

A Seção 6 combina o quarto e o quinto elemento essencial do PDP: a criação de um Relatório Inicial e 

um Relatório Final pelo Grupo de Trabalho ou por um método alternativo de trabalho. 

A Seção 7, Deliberação do Conselho, se difere um pouco do sexto elemento essencial do PDP, a 

aprovação do Conselho. O foco é tirado do resultado (aprovação do Relatório Final) e passa para o 

processo (deliberação do relatório). 

A Seção 8, Preparação do Relatório da Diretoria, se difere da atividade descrita como o sétimo 

elemento essencial do PDP, cujo foco é o encaminhamento do relatório, em vez da preparação do 
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relatório. Embora a diferença pareça pequena, a diferença de foco tem o potencial de causar 

confusão para os participantes menos experientes no PDP da GNSO. 

Assim como as Seções 7 e 8, a Seção 9 tira o foco do resultado (a aprovação da Diretoria no oitavo e 

último elemento essencial do PDP) e passa para o processo (processo da Diretoria para aprovação). 

As últimas quatro seções do Anexo A são: 

Seção 10. Implementação de Políticas Aprovadas 
Seção 11. Manutenção de Registros 
Seção 12. Definições adicionais 
Seção 13. Aplicabilidade 

Conforme observado anteriormente, é interessante notar que a implementação não é considerada 

um dos elementos essenciais do PDP, mas ainda é documentada como parte da descrição geral do 

PDP. A inclusão da Seção 11, Manutenção de registros, é significativa, por ela estabelece um requisito 

para a equipe da ICANN de documentar publicamente cada etapa de um PDP, incluindo as etapas 

futuras. Não há referência à conformidade como uma etapa do PDP no Estatuto. 

3.3 Definição de PDP de acordo com o Manual de Operações da GNSO 

Esta seção discute o PDP, conforme definido na versão 2.7 do Manual de PDP da GNSO.
9
 

O Manual de PDP da GNSO inclui 18 seções para descrever o PDP de modo mais detalhado do que o 

Estatuto da ICANN. Segue abaixo uma lista dessas seções. O texto em negrito marca as sete seções 

associadas aos oito elementos essenciais do PDP listados na Seção 1 do Anexo A do Estatuto da 

ICANN: 

1. Manual de PDP — Introdução 
2. Solicitação de um Relatório de Assunto 
3. Planejamento para Iniciar um PDP 
4. Formato Recomendado para Solicitações de Relatório de Assunto 
5. Criação do Relatório de Assunto Preliminar 
6. Comentário Público sobre o Relatório de Assunto Preliminar 
7. Início do PDP 
8. Desenvolvimento e Aprovação do Regulamento do PDP 
9. Resultados e Processos do PDP 
10. Publicação do Relatório Inicial 
11. Preparação do Relatório Final 
12. Deliberação do Conselho 
13. Preparação do Relatório da Diretoria 
14. Função do Conselho da GNSO na Implementação 
15. Cancelamento ou Suspensão de PDP antes do Relatório Final 
16. Correções ou Modificações de Políticas Aprovadas 
17. Avaliações periódicas de políticas aprovadas 
18. Disposições gerais 

O oitavo elemento essencial, a aprovação da Diretoria da ICANN, não está incluído no Manual de PDP 

da GNSO, uma vez que estaria fora do escopo da GNSO definir o processo de aprovação da Diretoria 

em sua própria documentação. 

                                                                 
9
 http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-13jun13-en.pdf  

http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-13jun13-en.pdf
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A Seção 3, Planejamento para Iniciar um PDP, apresenta a ideia de realizar workshops antes do “início 

de um PDP”, em parte para “ganhar apoio para a solicitação de um Relatório de Assunto”. O uso do 

termo “início de um PDP” nesse contexto é problemático, considerando o uso mais oficial de “início 

de um PDP” na Seção 1 do Estatuto da ICANN para descrever o início formal de um PDP após a 

consideração pelo Conselho da GNSO de um Relatório de Assunto. O uso mais informal do termo aqui 

pode ser confuso para aqueles que não conhecem bem as etapas de um PDP.
10

 Embora não seja 

declarada explicitamente, a ideia de realizar workshops parece estar limitada aos PDPs iniciados pela 

GNSO, pois não parece haver nenhum processo documentado para permitir que outros ACs (Comitês 

Consultivos) ou SOs (Organizações de Apoio) se comuniquem com a GNSO antes de um AC ou SO 

fazer uma solicitação de Relatório de Assunto. Além disso, parece que possíveis workshops 

precisariam ser realizados como eventos físicos, como parte de um dos três encontros anuais da 

ICANN. 

A Seção 4, Formato Recomendado para Solicitações de Relatório de Assunto, é uma descrição 

detalhada do formulário que deverá ser usado ao realizar a Solicitação de um Relatório de Assunto 

documentado na Seção 2. Não está claro o motivo pelo qual essa seção descritiva foi separada do seu 

processo principal, a Seção 2, com a intervenção da Seção 3, Planejamento para Iniciar um PDP. 

A Seção 5, Criação do Relatório de Assunto Preliminar, expande a partir da descrição da atividade de 

mesmo nome descrita na Seção 4 do Anexo A do Estatuto da ICANN. Em particular, ela fornece 

diretrizes para ajudar o Conselheiro Geral da ICANN a determinar se o assunto descrito no Relatório 

de Assunto está ou não dentro do escopo da missão da ICANN, do processo de políticas e, mais 

especificamente, da função da GNSO. 

A Seção 6, Comentário Público sobre o Relatório de Assunto Preliminar, fornece mais detalhes sobre o 

processo de Comentário Público. No Anexo A do Estatuto, o processo de Comentário Público está 

incluído como os últimos dois parágrafos da Seção 4, Criação do Relatório de Assunto Preliminar. A 

versão do Manual de PDP da GNSO sobre o processo de Comentário Público incentiva a Equipe da 

ICANN a traduzir o Relatório de Assunto Preliminar de modo que esteja disponível nos seis idiomas 

oficiais da Organização das Nações Unidas (ONU),
11

 mas que a conclusão dessas traduções não deverá 

atrasar a publicação da versão original em inglês nem, por inferência, o lançamento do período de 

Comentário Público. Não há uma recomendação complementar falando sobre como lidar com a 

possibilidade de que a publicação atrasada de versões traduzidas poderia afetar negativamente a 

capacidade de não falantes do inglês lerem o resumo em seu próprio idioma e, depois, comentar a 

tempo em inglês.
12

 

A Seção 7, Início do PDP, expande significativamente a partir da breve descrição fornecida na Seção 5 

do Anexo A do Estatuto da ICANN. Em particular, ela detalha o cronograma que o Conselho da GNSO 

deve usar para votar se deve iniciar um PDP e sob que circunstâncias uma suspensão para maior 

consideração do Relatório de Assunto Final pode ser permitida. A Seção 7 também descreve como, se 

                                                                 
10

 A Equipe de Trabalho de PDP, estabelecida em 2008, responsável por fazer recomendações sobre um PDP 
revisado, destacou o uso confuso do termo “início do PDP” na versão de 2008 do Estatuto da ICANN e sugeriu 
que “início do PDP” se referisse apenas ao início formal que segue a deliberação do Conselho da GNSO sobre o 
Relatório de Assunto. No entanto, o uso do termo na Seção 3 do Manual de PDP da GNSO, com relação à 
realização de workshops antes de uma solicitação por um Relatório de Assunto ser feita, sugere que essa 
confusão não foi inteiramente eliminada. 
11

 Os seis idiomas oficiais da ONU são árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol. 
12

 É interessante observar que o site da GNSO inclui no menu de navegação à esquerda uma seção contendo links 
para serviços de tradução do Bing e do Google. O Bing permite aos leitores traduzir páginas em HTML no site da 
GNSO, embora a GNSO incentive os leitores a usarem o Google Translate para traduzir os documentos da GNSO 
em PDP, DOC e outros formatos. Entretanto, as páginas de Comentário Público oficial no site da ICANN não 
contêm links como esses para ferramentas de tradução online. 
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o Conselho da GNSO decidir não iniciar um PDP, qualquer membro do Conselho da GNSO pode 

recorrer contra a decisão ou, se um AC solicitou o Relatório de Assunto, o AC pode debater sobre a 

decisão com o Conselho e solicitar uma nova votação. 

A Seção 8, Desenvolvimento e Aprovação do Regulamento do PDP, contém detalhes sobre o 

procedimento que sequer estão incluídos no Estatuto. A seção descreve como o Conselho da GNSO 

deve formar um grupo para elaborar uma versão preliminar do Regulamento para a Equipe de PDP, os 

elementos que devem ser incluídos no Regulamento preliminar, um cronograma dentro do qual o 

Conselho da GNSO deve considerar o Regulamento proposto e os limites de votação para a aprovação 

do Regulamento do PDP. 

Semelhante à Seção 8, a Seção 9, Resultados e Processos do PDP, contém detalhes do processo que 

sequer foram incluídos no Estatuto da ICANN: os métodos de trabalho da equipe responsável pelo 

desenvolvimento do Relatório Final. O interessante é que, embora a Diretoria da ICANN tenha 

solicitado, em 2008, que a Equipe de Trabalho do PDP revisasse o PDP com o objetivo de substituir o 

modelo de Força-tarefa de desenvolvimento por um dos Grupos de Trabalho, o Manual de PDP da 

GNSO, apesar de recomendar o uso de Grupos de Trabalho, oferece ao Conselho da GNSO a opção de 

usar outros métodos de trabalho designados. Os métodos alternativos mencionados na seção são: 

“força-tarefa, comitê de todo o quadro ou uma equipe redatora”. O Manual, no entanto, não inclui 

informações sobre por que o Conselho pode optar por usar um método diferente de Grupo de 

Trabalho ou em que condições esse método pode ser apropriado. Como há a possibilidade de um 

Grupo de Trabalho não ser o método de trabalho escolhido, o Manual usa o termo abrangente, 

“Equipe de PDP”, a fim de descrever o grupo formado para realizar as atividades de PDP, 

independentemente de seu formato específico. 

A Seção 9 também descreve algumas maneiras pelas quais a Equipe de PDP pode coletar informações 

que contribuirão para o Relatório Final. Em particular: 

 A Equipe de PDP pode solicitar a opinião de conselheiros externos, especialistas ou outros 
membros do público. 

 A Equipe de PDP deve solicitar declarações formalmente de cada Grupo Constituinte e de 
Partes Interessadas da GNSO nas etapas iniciais do PDP. 

 A Equipe de PDP também é incentivada a buscar formalmente a opinião de outros Comitês 
Consultivos e Organizações de Apoio da ICANN, conforme apropriado, que possam ter o 
conhecimento, a experiência ou um interesse no assunto do PDP. 

A Seção 9 descreve como a Equipe de PDP deve trabalhar com a Equipe da ICANN no PDP, incluindo 

os procedimentos de encaminhamento A Seção 9 também fornece uma lista ilustrativa dos tipos de 

recomendações (se houver) que uma Equipe de PDP pode fazer no Relatório Final: 

i. Políticas de consenso 
ii. Outras políticas 

iii. Práticas recomendadas 
iv. Diretrizes de implementação 
v. Termos e condições de contrato 

vi. Especificações técnicas 
vii. Pesquisa ou questionários a serem realizados 

viii. Conselhos para a ICANN ou a Diretoria 
ix. Conselhos para outros Comitês Consultivos ou Organizações de Apoio 
x. Questões de orçamento 

xi. Solicitações por propostas 
xii. Recomendações sobre futuras atividades de desenvolvimento de políticas 
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A Seção 10, Publicação do Relatório Inicial, fornece mais detalhes sobre o conteúdo que deve ser 

desenvolvido durante o processo do Relatório descrito na Seção 6 do Anexo A do Estatuto da ICANN. 

Os elementos especificados de um Relatório Inicial: 

 Compilação de declarações de Grupo Constituinte e de Partes Interessadas da GNSO 
 Compilação de quaisquer declarações recebidas e um Comitê Consultivo ou Organização de 

Apoio da ICANN 
 Recomendações para políticas, diretrizes, práticas recomendadas ou outras propostas para 

abordar o assunto 
 Declaração de nível de consenso para as recomendações apresentadas no Relatório Inicial 
 Informações relacionadas aos membros da Equipe de PDP, como os registros de presença e 

Declarações de Interesse 
 Uma declaração sobre a discussão da Equipe de PDP referente ao impacto das 

recomendações propostas. Esses impactos incluem áreas como finanças, concorrência, 
operações, privacidade e outros direitos, escalabilidade e viabilidade. 

A Seção 11, Preparação do Relatório Final, descreve como a Equipe de PDP e o gerente da Equipe da 

ICANN devem preparar o Relatório Final após o encerramento do período de Comentário Público do 

Relatório Preliminar. Essa atividade é brevemente mencionada na segunda e na última frase da Seção 

6 do Anexo A do Estatuto da ICANN. A Seção 11 observa que, embora não haja um requisito para 

publicar o Relatório Final para Comentário Público, para fins de maximizar os objetivos de 

responsabilidade e transparência, a Equipe de PDP deve considerar a publicação do Relatório Final, 

marcado como versão preliminar, para Comentário Público, com a tradução do Resumo Executivo 

pela equipe da ICANN, se possível. Os comentários recebidos nesse processo opcional de Relatório 

Final Preliminar devem ser levados em consideração e integrados ao Relatório Final que será 

encaminhado para o Conselho da GNSO. 

O penúltimo parágrafo da Seção 11 inclui uma referência a um processo opcional que, no que diz 

respeito ao cronograma, pode ocorrer a qualquer momento entre o início do trabalho da Equipe de 

PDP (Seção 9 do Manual do PDP) e a publicação do Relatório Final (Seção 11). Esse processo opcional 

é a busca de Comentário Público sobre qualquer item para o qual a Equipe de PDP acredita ser 

vantajoso ter mais opiniões do público. Não está claro o motivo pelo qual esse processo opcional está 

incluído nessa seção, em vez de na Seção 9, com as outras descrições de possíveis processos que 

podem ser usados por uma Equipe de PDP. 

A Seção 12, Deliberação do Conselho, expande a partir da breve descrição incluída na Seção 7 do 

Anexo A do Estatuto da ICANN, fornecendo orientação sobre o momento das discussões e como o 

Conselho da GNSO deve lidar com quaisquer recomendações do PDP para as quais não foi obtido um 

consenso entre a Equipe de PDP. É sugerido que, se o Conselho tiver preocupações com relação a 

qualquer recomendação do PDP ou desejar propor alterações, pode ser mais apropriado repassar 

essas preocupações ou alterações propostas de volta para a Equipe de PDP para opiniões e 

acompanhamento. 

A Seção 13, Preparação do Relatório da Diretoria, expande a partir da breve descrição dada na Seção 

8 do Anexo A do Estatuto da ICANN, explicando como a GNSO deve escolher um grupo ou uma pessoa 

para redigir um Relatório de Recomendações à Diretoria que complementará qualquer Relatório 

Preliminar para a Diretoria da ICANN. O Relatório da Equipe destaca as preocupações legais, 

financeiras, quanto à capacidade de implementação ou outros aspectos operacionais relacionadas às 

recomendações do PDP contidas no Relatório Final. 

A Seção 14, Função do Conselho da GNSO na Implementação, expande a partir do Anexo A do 

Estatuto da ICANN, Seção 10, Implementação de Políticas Aprovadas. Ela descreve como o Conselho 
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da GNSO pode optar por criar uma Equipe de Revisão de Implementação para ajudar a Equipe da 

ICANN a desenvolver o plano de implementação, se a Equipe da ICANN estiver autorizada ou for 

orientada pela Diretoria da ICANN durante sua deliberação sobre as recomendações do PDP a 

trabalhar com o Conselho a fim de desenvolver um plano de implementação. A Seção 14 também 

descreve como o Conselho da GNSO deve relatar preocupações sobre elementos de uma 

implementação planejada de PDP à Diretoria da ICANN, interrompendo as atividades de 

implementação da Equipe da ICANN até a Diretoria considerar as preocupações do Conselho da 

GNSO. 

As últimas quatro seções do Manual de PDP da GNSO, as seções 15 a 18, se referem às questões de 

procedimento relacionadas ao cancelamento ou à suspensão de PDPs e reanalisar ou revisar as 

políticas aprovadas. É interessante observar a Seção 16, Correções ou Modificações de Políticas 

Aprovadas, que descreve como o Conselho da GNSO pode corrigir recomendações de PDP aprovadas 

a qualquer momento antes de a Diretoria da ICANN votar sobre as recomendações por um processo 

de reunir a Equipe de PDP ou consultar a Equipe, caso ela já tenha sido desfeita, sobre os assuntos, 

seguido por um período de Comentário Público. As correções que seguirem esse processo e 

receberem maioria extraordinária dos votos do Conselho da GNSO poderão ser encaminhadas à 

Diretoria da ICANN. No entanto, se a Diretoria da ICANN já tiver adotado as recomendações do PDP 

propostas originalmente, um novo PDP deve ser iniciado para considerar as modificações propostas. 

3.4 Documentação suplementar do PDP 

Além dos requisitos legais especificados no Estatuto da ICANN e os detalhes elaborados no Manual de 

Operações da GNSO, existem também fluxogramas visuais produzidos pela Equipe da ICANN para 

fornecer uma visão geral do PDP. 

A página da Web do PDP da GNSO,
13

 última atualização em 20 de agosto de 2013, contém o seguinte 

gráfico na parte superior da página: 

 

Figura 1: Fluxograma de PDP incluído na parte superior da página da Web da GNSO descrevendo o 
PDP 

14
 

                                                                 
13

 http://gnso.icann.org/en/node/31379/  

http://gnso.icann.org/en/node/31379/
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Observe que o nome do arquivo do gráfico tem a data de 4 de junho de 2013, mas o gráfico em si 

contém uma referência ao PDP sendo revisado (no presente) em 2010. O processo resumido 

apresentado no gráfico contém um conjunto de etapas principais de PDP um pouco diferente do que 

foi incluído como os principais títulos de seção no Anexo A do Estatuto da ICANN e no Manual de 

Operações da GNSO. Por exemplo, a etapa “Solicitar declarações de Grupo Constituinte/Partes 

Interessadas” no gráfico é retirada de uma parte da descrição do PDP, Seção 9, Resultados e 

Processos do PDP, no Manual de PDP da GNSO. 

Mais uma série de fluxogramas na mesma página fornece uma visão geral de diferentes etapas do 

PDP. Segue abaixo o fluxograma ilustrando a série de etapas de primeiro nível. O conjunto completo 

de fluxogramas detalhados está incluído como o Anexo B. 

 

Figura 2: O primeiro de uma série de oito fluxogramas descrevendo o PDP 
15

 

3.5 O efeito de diferenciar as descrições do PDP 

Embora as diferenças entre e nas próprias duas descrições formais do PDP e os dois principais 

fluxogramas possam parecer pequenas, as variações de agrupamento de assuntos e a diferença do 

texto usado para descrever as principais etapas podem resultar nos seguintes efeitos: 

1. Pode fazer o PDP parecer mais assustador do que realmente é na prática. 

Conforme descrito anteriormente, embora os participantes veteranos de PDPs tenham 
experiência suficiente para complementar o PDP documentado oficialmente, os novatos 
dependem da documentação para obter um entendimento de como funciona o PDP. Se a 
documentação contiver variações, ela pode fazer o PDP parecer mais complicado do que 
realmente é, possivelmente desencorajando os novatos a quererem participar do processo. 

2. Isso pode permitir o surgimento de pequenas diferenças no PDP conforme praticado e elas 
não serem percebidas. 

O PDP já contém várias possíveis etapas, dependendo dos diversos pontos de decisão do 
processo. Quando essas etapas não são definidas de maneira clara e uniforme em todas as 
diferentes versões da documentação do PDP, ou quando a natureza de componentes 
opcionais, obrigatórios ou alternativos do processo não está totalmente clara, é possível que 
os participantes sobrecarregados que enfrentam pressões de prazos e os desafios de pontos 
de vista extremamente variados sobre os assuntos possam fazer suposições sobre como o 
PDP deverá continuar em um certo ponto, em vez de tentar desemaranhar as variações do 
PDP conforme documentadas, e inadvertidamente se desviarem da prática documentada 
formalmente. 

3. Ao entrar em processos para melhorar o PDP, isso pode obscurecer a imagem clara do PDP 
em geral e dificultar a identificação precisa das áreas que poderiam melhorar no PDP. 

                                                                                                                                                                                        
14

 http://gnso.icann.org/files/gnso/images/pdp-1000x597-04jun13-en.png  

15
 http://gnso.icann.org/files/gnso/images/general-overview-650x139-14may12.jpg 

http://gnso.icann.org/files/gnso/images/pdp-1000x597-04jun13-en.png
http://gnso.icann.org/files/gnso/images/general-overview-650x139-14may12.jpg
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Conforme observado acima no ponto 2, o PDP já contém várias etapas. É possível que os 
responsáveis pela tarefa de fazer melhorias no PDP formal possam, devido à ausência de um 
ponto de vista único, claro e abrangente do atual PDP, não ter o conjunto completo de 
ferramentas com o qual avaliar plenamente os aspectos do PDP que podem ser melhorados. 
Embora os membros experientes da GNSO possam ter um conhecimento enciclopédico do 
PDP, os membros mais novos, que podem oferecer uma perspectiva renovada para maneiras 
com que melhorar o PDP, estariam vulneráveis a esse efeito. 

3.6 As 42 etapas principais do PDP da GNSO 

Considerando as variações de definições e limites das principais fases do PDP da GNSO descritas nas 

seções anteriores, para entender completamente como funciona o PDP, é importante fornecer uma 

lista abrangente de todas as etapas do PDP. Isso foi feito combinando as informações do Estatuto da 

ICANN e do Manual de PDP da GNSO. As 42 etapas individuais, ou ações, do PDP da GNSO, conforme 

documentadas, estão listadas abaixo: 

1. (Se a solicitação do Relatório de Assunto estiver sendo considerada pela GNSO. Opcional) 
Realizar um workshop sobre o assunto 

2. Solicitar um Relatório de Assunto 
3. Criar um Relatório de Assunto preliminar 
4. Solicitar comentários públicos sobre o Relatório de Assunto preliminar 
5. Comentar sobre o Relatório de Assunto preliminar 
6. Resumir e analisar os comentários públicos 
7. (Se os comentários recebidos exigirem ajustes no Relatório de Assunto) Escrever um segundo, 

e Final, Relatório de Assunto  
8. (Se o Relatório de Assunto foi solicitado pela Diretoria da ICANN) Decidir iniciar um PDP 

formal 
9. (Se o Relatório de Assunto foi solicitado pelo Conselho da GNSO ou um AC) Decidir iniciar um 

PDP formal 
10. Desenvolver o Regulamento do PDP 
11. Aprovar o Regulamento do PDP 
12. Formar um Grupo de Trabalho (método preferido) ou outro método de trabalho designado 
13. Solicitar formalmente declarações de cada Grupo Constituinte e de Partes Interessadas 
14. Enviar as declarações formais à Equipe de PDP 
15. Solicitar opiniões de outros ACs e SOs 
16. Enviar as contribuições à Equipe de PDP 
17. Estabelecer contato com departamentos da ICANN fora do departamento de políticas 
18.  (Opcional) Solicitar comentários públicos sobre outros documentos relacionados ao PDP, 

como questionários (não o Relatório de Assunto nem o Relatório Inicial) 
19.  (Se for feita solicitação para comentários públicos sobre outros documentos relacionados ao 

PDP) Comentar sobre os documentos relacionados ao PDP 
20. Desenvolver recomendações sobre o assunto que é o objeto do PDP 
21. Criar um Relatório Inicial 
22. Solicitar comentários públicos sobre o Relatório Inicial 
23. Comentar sobre o Relatório Inicial 
24. Resumir e analisar os comentários públicos 
25. Preparar o Relatório Final 
26.  (Opcional, mas recomendado) Publicar uma versão preliminar do Relatório Final para 

comentários públicos 
27.  (Se o Relatório Final Preliminar foi publicado para comentários públicos) Comentar sobre o 

Relatório Final Preliminar 
28.  (Se o Relatório Final Preliminar foi publicado para comentários públicos) Resumir e analisar 

os comentários públicos 
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29. Encaminhar o Relatório Final ao Conselho da GNSO 
30. (Opcional, mas extremamente recomendado) Revisão do Relatório Final pelos Grupos 

Constituintes e de Partes Interessadas 
31. Deliberar e votar sobre as recomendações do Relatório Final 
32. (Se as recomendações do Relatório Final forem aprovadas pelo Conselho da GNSO) Preparar 

o Relatório de Recomendações para a Diretoria da ICANN 
33.  (Opcional?) Redigir Relatório da Equipe  
34. Encaminhar o Relatório da Diretoria à Diretoria da ICANN 
35. Aprovar as recomendações do PDP 
36.  (Se algumas recomendações não forem adotadas) Explicar sobre as recomendações não 

adotadas para o Conselho 
37.  (Se algumas recomendações não forem adotadas) Discutir sobre a Declaração da Diretoria 
38.  (Se algumas recomendações não forem adotadas) Encaminhar Recomendações 

Suplementares à Diretoria 
39.  (Se algumas recomendações não forem adotadas) Aprovar a Recomendação Suplementar do 

PDP 
40.  (Opcional) Equipe autorizada a trabalhar com o Conselho da GNSO para criar um plano de 

implementação 
41. (Opcional) Estabelecer uma Equipe de Revisão de Implementação 
42. Implementar as recomendações do PDP 

O Anexo C, Descrição Detalhada de Quem, o Quê, Como e Quando das Etapas do PDP da GNSO, contém um 

tabela detalhada das 42 etapas acima. 
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 Análise do ambiente 4

4.1 O ambiente dinâmico da Internet  

Durante a existência da ICANN, o número de usuários da Internet aumentou de 360 milhões (em 

2000) para 2,4 bilhões atualmente.
16

 A América do Norte, uma precursora no uso da Internet, tinha 

30% dos usuários mundiais da Internet em 2000 e a taxa per capita mais alta de penetração da 

Internet (aproximadamente 31%). Em 2013, apesar de continuar tendo a maior taxa de penetração 

regional da Internet (78%), a quantidade global de usuários da Internet na América do Norte reduziu 

para 11,4%, em comparação à Ásia (45%), à Europa (22%) e à América Latina (11%). As taxas de 

penetração da Internet permanecem relativamente baixas na África (16%), na Ásia (28%), no Oriente 

Médio (40%) e na América Latina (43%), sugerindo que esses serão os mercados da Internet com 

maior crescimento na próxima década. De acordo com um relatório de 2012 da Broadband 

Commission, o número de usuários da Internet que acessam a Web principalmente em chinês vai 

superar os usuários da Internet baseados em inglês até 2015.
17

 

 

Uma vez que a Internet assumiu maior importância como um elemento impulsionador do 

crescimento econômico e passamos a dedicar mais tempo de nossas vidas online, os problemas de 

perfis públicos na Internet aumentaram. Há uma década, era raro ver uma notícia principal sobre a 

Internet. Entretanto, nos últimos dois anos, observamos demonstrações populares em massa contra 

propostas legislativas relacionadas à Internet, como o ACTA,
18

 o SOPA e o PIPA
19

 e uma ampla 

cobertura jornalística sobre as alegações feitas por Edward Snowden sobre o PRISM e programas 

relacionados para vigilância online.
20

 

 

Há uma década, as discussões sobre política da Internet eram principalmente focadas no acesso 

básico e nos custos das tarifas de interconexão, especialmente para os países em desenvolvimento. 

Hoje, as questões relacionadas ao conteúdo são dominantes, incluindo o equilíbrio entre segurança 

nacional e privacidade individual, bem como questões complexas transculturais e que atravessam 

fronteiras referentes à liberdade de expressão. Isso pode parecer estar muito longe da ICANN e sua 

função técnica. Contudo, o gerenciamento do sistema mundial de endereçamento da Internet sempre 

foi um assunto que gerou divergências, e alguns países têm consistentemente pedido maior 

internacionalização de decisões relacionadas ao gerenciamento da raiz da Internet. 

A ICANN foi inicialmente estabelecida como um mecanismo para a transição do gerenciamento da 

zona raiz do Governo dos EUA para o setor privado.
21

 A centralidade das partes contratadas 

(registradores e registros de nome de domínio de gTLD) com relação ao processo de desenvolvimento 

de políticas da GNSO brota desse objetivo original. 

                                                                 
16

 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
17

Broadband Commission, 2012, The State of Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion for All, (O Estado da 
Banda Larga em 2012: Alcançando a Inclusão Digital para Todos) 
http://www.broadbandcommission.org/documents/bb-annualreport2012.pdf   
18

 http://www.ustr.gov/acta  
19

 http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968  
20

 http://www.theguardian.com/world/prism  
21

 1998, US Government White Paper: Management of Internet Names and Addresses, (White Paper do Governo 
dos EUA: Gerenciamento de Nomes e Endereços da Internet), 
http://www.icann.org/en/about/agreements/white-paper 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.ustr.gov/acta
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968
http://www.theguardian.com/world/prism
http://www.icann.org/en/about/agreements/white-paper


 

 

Relatório Final 

Estudo de Avaliação de PDP da GNSO pela ATRT2 
 

20 
 

4.2 Tendências dos modelos de governança por múltiplas partes interessadas 

O conceito de governança por múltiplas partes interessadas não é exclusivo ao ambiente da Internet. 

Por exemplo, a Cúpula da Terra de 1992 no Rio de Janeiro exigiu o reconhecimento da necessidade de 

envolver múltiplas partes interessadas, pois só assim seria possível alcançar os objetivos do 

desenvolvimento sustentável. Um dos resultados desse reconhecimento foi o desenvolvimento de um 

projeto em 2000 e 2001, Uma Estrutura para Processos de Múltiplas Partes Interessadas, que 

desenvolveu “uma estrutura comum, mas flexível, para vários tipos de processos de múltiplas partes 

interessadas”.
22

 Os resultados do projeto foram publicados como um livro e incluiu a seguinte 

definição precoce do que os modelos de múltiplas partes interessadas deveriam almejar ser: 

O termo processos de múltiplas partes interessadas descreve processos que têm como objetivo 
reunir todas as principais partes interessadas em uma nova forma de comunicação, busca de 
decisões (e possivelmente tomada de decisões) sobre um assunto em particular. Eles também 
são baseados no reconhecimento da importância de obter equidade e responsabilidade na 
comunicação entre as partes interessadas, envolvendo a representação equitativa de três ou 
mais grupos de partes interessadas e seus pontos de vista. Eles são baseados em princípios 
democráticos de transparência e participação, e objetivam desenvolver parcerias e redes sólidas 
entre as partes interessadas.

23 

O conceito que a comunidade da Internet prefere usar para se referir à “governança por múltiplas 

partes interessadas” também tem vários nomes alternativos. Na esfera da ciência política, os termos 

“redes de política pública”, “redes de política pública global”, “governança global” e “governar sem 

governo” são alguns dos termos que têm sido usados para descrever modelos semelhantes de 

governança de múltiplos atores. A família de termos da governança por múltiplas partes interessadas 

tem recebido muita atenção desde o início do século, à medida em que cientistas políticos, ativistas 

da sociedade civil e outros começaram a tomar consciência de uma necessidade de desenvolver 

novas maneiras para gerenciar as questões cada vez mais multidimensionais em um mundo cada vez 

mais global.
24

 No entanto, o mundo da governança da Internet tem apresentado a tendência de se 

isolar dessa discussão mais ampla, tendo fixado seu olhar no termo preciso: “governança por 

múltiplas partes interessadas”. Em consequência disso, a comunidade da Internet tem, em sua 

maioria, apresentado a tendência de ignorar as evoluções e os debates que estão acontecendo nas 

discussões sobre governança de rede mais amplas e traçado seu próprio caminho em direção ao 

desenvolvimento de mecanismos eficazes de governança. 

 

O uso do termo “governança por múltiplas partes interessadas” no ambiente da Internet originou-se 

durante a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS), 2003-2005, e descreveu a 

maneira que as organizações da Internet, como a Sociedade da Internet, o Grupo de Trabalho de 

                                                                 
22

 http://www.earthsummit2002.org/msp/project.html  
23

 Capítulo 1, pág. 2, M Hemmati, 2002, Multi-stakeholder Processes for Governance and Sustainability: Beyond 
Deadlock and Conflict, (Processos de Múltiplas Partes Interessadas para Governança e Sustentabilidade: 
Superando Impasses e Conflitos), http://www.earthsummit2002.org/msp/book.html  
24

 Para uma seleção exemplificativa de artigos sobre as discussões sobre governança de rede, consulte: J Roloff, 
2008, “A life cycle model of multi-stakeholder networks” (“Um modelo de ciclo de vida de redes de múltiplas 
partes interessadas”), Business Ethics: A European Review, 17(3): 311-325; D Stone, 2008, “Global Public Policy, 
Transnational Policy Communities, and Their Networks”(“Política Pública Global, Comunidades de Política 
Transnacional e Suas Redes”), The Policy Studies Journal, 36(1): 19-38; P Dobner, 2009, “On the 
Constitutionability of Global Public Policy Networks” (“Sobre a Constitucionalidade de Redes de Política Pública 
Global”), Indiana Journal of Global Legal Studies, 16(2): 605-619 

http://www.earthsummit2002.org/msp/project.html
http://www.earthsummit2002.org/msp/book.html
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Engenharia da Internet
25

 desenvolveu políticas de modo ascendente. “Simplesmente funcionou” — 

fornecendo “consenso aproximado e códigos que funcionam”.
26

 Em resposta à pressão de alguns 

governos para retirar o gerenciamento do sistema de nomes de domínio e passá-lo para uma 

estrutura intergovernamental, a governança por múltiplas partes interessadas foi oferecida como 

uma alternativa atraente (apoiada pelos EUS e vários Estados-membros da UE) associada a fornecer 

abertura, inovação e crescimento. 

 

A partir do processo da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS) surgiu o Fórum de 

Governança da Internet (IGF): um fórum para diálogos, sem a tomada de decisões e sem a elaboração 

de políticas. O IGF deveria incorporar os princípios de múltiplas partes interessadas, com governos, 

empresas e a sociedade civil participando nas discussões e no desenvolvimento de programa (por 

meio do Grupo Consultor de Partes Interessadas) de maneira igualitária. 

 

Logo, muitas organizações da Internet, inclusive a ICANN, começaram a mudar sua estratégia para 

múltiplas partes interessadas. Esse termo não apenas captou o fato de que governos, a sociedade civil 

e as empresas, todos, participavam do processo, mas também proporcionou legitimidade para os 

processos e as organizações que tinham um imenso poder real na política da Internet. No ano 

passado, até mesmo a União Internacional de Telecomunicações (UIT) alegou ter credenciais de 

múltiplas partes interessadas.
27

 

 

A ICANN e seus processos exerceram influência sobre outros processos. Por exemplo, suas 

transcrições em tempo real de encontros, transmissão de áudio e webcasting além de facilidade para 

a participação remota foram adotadas no IGF, e outros processos, como o Grupo de Trabalho sobre 

Governança da Internet da Comissão para Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento e a 

Conferência Mundial sobre Regulamentos Internacionais e o Fórum Mundial sobre Políticas de 

Telecomunicações da UIT. 

 

O elemento central da elaboração de políticas na ICANN são os voluntários. Uma revisão do atual 

cronograma de trabalho na ICANN, incluindo os PDPs, é um tributo às milhares de horas doadas por 

vários voluntários durante longos períodos. Dentro da ICANN, o Processo de Desenvolvimento de 

Políticas da GNSO é um exemplo emblemático das credenciais do modelo de múltiplas partes 

interessadas e ascendente da organização e de sua contínua legitimidade enquanto coordenadora das 

políticas de nomes de domínios globais. O modelo de governança por múltiplas partes interessadas, 

apesar de ter muitos defensores, comprovou ser algo controverso, mesmo no contexto do IGF sem 

tomada de decisões. Enquanto um método para a elaboração de políticas, a governança por múltiplas 

partes interessadas ainda apresenta muitas perguntas sem respostas, em especial: 

                                                                 
25

 Por exemplo, consulte LE Strickling, 2013, Remarks by Assistant Secretary Strickling at 11th Transportation, 
Maritime Affairs and Communications Forum (Declarações do Secretário-Adjunto Strickling no 11º Fórum de 
Transporte, Comércio Marítimo e Comunicações), http://www.ntia.doc.gov/speechtestimony/2013/remarks-
assistant-secretary-strickling-11th-transportation-maritime-affairs-and 
26

p. 19, D Clark, 1992, A cloudy crystal ball – visions of the future (Uma bola de cristal nebulosa — visões do 
futuro), http://groups.csail.mit.edu/ana/People/DDC/future_ietf_92.pdf  
27

 “Fiquei contente, porque a UIT (que tenho o privilégio de chefiar) pode realmente dizer que inventou o 
conceito do modelo de múltiplas partes interessadas.” (H Toure, 26 September 2012, Opening Remarks to IPI 
Policy Forum [Declaração de Abertura do Fórum de Política do IPI] 
http://www.itu.int/en/osg/speeches/Pages/2012-09-26.aspx) 

http://www.ntia.doc.gov/speechtestimony/2013/remarks-assistant-secretary-strickling-11th-transportation-maritime-affairs-and
http://www.ntia.doc.gov/speechtestimony/2013/remarks-assistant-secretary-strickling-11th-transportation-maritime-affairs-and
http://groups.csail.mit.edu/ana/People/DDC/future_ietf_92.pdf
http://www.itu.int/en/osg/speeches/Pages/2012-09-26.aspx
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 Quais são as “funções respectivas”
28

 de cada parte interessada quando se trata de tomar 
decisões? 

 De que maneira um processo de múltiplas partes interessadas se diferencia, se há diferenças, 
daqueles processos com uma capacidade representativa, como governos e outras 
organizações ou indivíduos que participam representando a si mesmos? 

O PDP deve envolver todas as partes interessadas, seja “de maneira igualitária” ou “em suas 

respectivas funções”, para que tenha legitimidade e credibilidade enquanto um processo de 

governança por múltiplas partes interessadas e ascendente. 

4.3 Tendências dos calendários de governança da Internet em constante 
expansão 

Durante o encontro de 2011 da ICANN em Cingapura, houve uma discussão sobre o “desgaste de 

voluntários”. Não foi o número de processos que aumento; foi a intensidade deles que aumentou. Em 

termos de encontros, o crescimento e a dinâmica dos encontros nacionais e regionais do IGF tem 

apresentado um desenvolvimento notável desde 2007. Embora seja pouco provável que uma 

organização ou indivíduo participe de cada IGF regional ou nacional, porque as discussões do IGF 

historicamente colocam o foco no gerenciamento de Recursos Essenciais da Internet (CIRs) (ICANN, 

registros de TLD, RIRs), os governos, os representantes comerciais (como o BASIS da ICC e outros 

grupos representantes) e a sociedade civil desempenharam um papel ativo enquanto organizadores 

de IGFs locais e regionais. Isso resultou em um aumento substancial na carga de trabalho de 

governança da Internet para esses atores; muitos deles também viajam e contribuem para sessões de 

painel em outros IGFs locais e regionais. 

 

Figura 3: O Calendário de 2013 para a Governança da Internet 

Desde o primeiro processo de WSIS em 2003, também aumentou o número de organizações externas 

que agora têm agendas regulares na Governança da Internet. A Conferência Plenipotenciária da UIT, a 

Reunião Ministerial da OECD, o WSIS + 10, todos têm vários itens de agenda relacionados à 

governança da Internet. Em muitos países e organizações, as mesmas pessoas de governos, da 

sociedade civil, da comunidade técnica da Internet, do mundo acadêmico e de empresas são 

responsáveis por diversos processos, inclusive a ICANN. 

                                                                 
28

 A Agenda de Túnis usa “todas as partes interessadas em suas respectivas funções”, o que sugere que algumas 
partes interessadas têm funções diferentes das outras. (Tunis Agenda for the Information Society [Agenda de 
Túnis para a Sociedade da Informação], 2006, https://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html) 

https://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
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Figura 4: O Cronograma de Comentário Público para 2013 da ICANN 

Dentro da própria ICANN, o nível de atividade é intenso. Por exemplo, até setembro de 2013, houve 

49 períodos de comentário público, sendo que mais 10 devem ser realizados antes do fim do ano. 

Essa frequência de períodos de comentário público parece bastante consistente desde 2007, quando 

têm início os arquivos da ICANN. Nem todos esses comentários públicos estão relacionados a 

processos da GNSO, nem sequer a políticas. O site público da ICANN não marca claramente os 

comentários públicos relacionados a PDPs, mas vários comentários públicos que não estão 

relacionados especificamente a PDPs referem-se a questões importantes de políticas (como novos 

gTLDs). 

 

Apesar do nível mais alto de atividade, o número de pessoas que participam dos encontros da ICANN 

e daquelas envolvidas ativamente no processo permaneceu equilibrado nos últimos cinco anos.  Em 

muitas organizações e governos, a mesma pessoa é responsável por coordenar as respostas aos 

comentários públicos, além de seus outros compromissos relacionados à governança da Internet. 

 

O aumento da atividade de governança da Internet, combinado aos cortes resultantes das crises 

financeiras, reduzem o tempo disponível para a participação de partes interessadas importantes nos 

processos ascendentes, como o PDP da GNSO. 
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4.4 Tendências na participação 

Este relatório documenta lacunas na participação em recentes PDPs da GNSO. Contudo, é importante 

contextualizar essas lacunas primeiramente explorando os conceitos de participação e as tendências 

no mundo todo. 

O problema de envolver pessoas na tomada de decisões não é algo novo. Na verdade, ele remonta à 

antiga Atenas em que havia três tipos de cidadãos: “os ‘passivos’ que não iam à assembleia; os 

‘participantes presentes’ que iam à assembleia, mas só ouviam e votavam; e ‘não levantavam a voz na 

discussão’; e os ‘cidadãos plenamente ativos’ (um ‘pequeno grupo de tomadores de iniciativas, que 

falavam e propunham moções’)”.
29

 Os dois últimos tipos são participantes, mas em níveis diferentes 

de participação. Na realidade, a participação pode se dar de muitas maneiras, e muitas tentativas 

foram feitas para representar as várias maneiras que a participação pode ter. A figura abaixo é um 

modelo simples que mostra a participação como um espectro. 

 

Figura 5: O Contínuo de Participação de Shand-Arnberg
30

 

Nesse contínuo, a participação enquanto “informação” diz respeito a fornecer informações na forma 

de atualizações de notícias, e-mail etc., mas sem nenhum mecanismo para os “participantes” 

responderem às informações. Em termos do PDP da GNSO, um exemplo dessa forma de participação 

seria a publicação das transcrições de teleconferências da Equipe de PDP. A publicação desse material 

informa às partes interessadas sobre o que está acontecendo, mas não há um mecanismo para as 

partes interessadas responderem a esse material. 

A “consulta” é considerada uma forma de participação mais ativa, mas aqueles que realizam a 

consulta permanecem no controle da tomada de decisões. No PDP da GNSO, essa forma de 

participação está representada nos períodos de Comentário Público e nos questionários e 

convocações para declarações de Grupos de Partes Interessadas, SOs e ACs feitas pela Equipe de PDP 

para preparar o Relatório Inicial. 

A “parceria” é uma forma de “tomada de decisões em conjunto”. Bishop Davis explica que a parceria 

“é geralmente obtida por meio de conselhos consultivos e comitês representativos projetados para 

fornecer colaboração contínua de especialistas e da comunidade”.
31

 No PDP da GNSO, a colaboração 

contínua entre a Equipe de PDP e os ACs, como o RSSAC, pode ser vista como um exemplo de 

parceria. Observe que o controle ainda é mantido pelo operador do PDP em “parceria”. No caso do 

PDP da GNSO, trata-se da Equipe de PDP. 

A “delegação” dá “controle sobre as opções de desenvolvimento de políticas […] a um conselho de 

representantes da comunidade, dentro de uma estrutura especificada pelo [organismo principal]”.
32

 

No caso do PDP da GNSO, a Equipe de PDP é um exemplo de delegação: o Conselho da GNSO 

desenvolve um Regulamento de PDP que rege o Grupo de Trabalho. 

                                                                 
29

 p. 762, N Urbinati, 2000, “Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation” (A Representação 
Enquanto Advocacia: Um Estudo sobre a Deliberação Democrática), Political Theory, 28(6): 758-786 
30

 p. 20, P Bishop & G Davis, 2002, “Mapping Public Participation in Policy Choices” (O Mapeamento da 
Participação Pública em Escolhas de Políticas), Australian Journal of Public Administration, 61(1):14–29  
31

 Ibid, pág. 20 
32

 Ibid, pág. 20 
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O “controle”, a forma máxima de participação, ocorre quando as partes interessadas têm um papel 

direto na tomada de decisões relacionadas às políticas. Não há uma correlação direta no PDP da 

GNSO. Um exemplo teórico seria se o PDP da GNSO contivesse uma função de referendo por meio da 

qual todos os membros da comunidade da ICANN pudessem votar nas decisões de políticas. 

Outra visão mais detalhada das características da participação é exibida na Figura 6 abaixo: 

 

Figura 6: Características e Práticas de Aplicação da Participação no Processo de Políticas
33

 

As questões referentes à participação aparecem em todos os níveis de escala, desde projetos locais 

de desenvolvimento comunitário a eleições nacionais. As eleições nacionais requerem um nível 

mínimo de participação somente a cada quatro anos e, ainda assim, no Reino Unido e nos Estados 

Unidos, as eleições mais recentes atraíram a apresentação de 65,1%
34

 e 57,5%
35

 de votantes, 

                                                                 
33

 W Zwirner, G Berger & M Sedlacko 2008, Participatory Mechanisms in the Development, Implementation and 
Review of National Sustainable Development Strategies (Mecanismos de Participação no Desenvolvimento, na 
Implementação e na Revisão de Estratégias Nacionais de Desenvolvimento Sustentável), http://www.sd-
network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=10  
34

 http://www.ukpolitical.info/Turnout45.htm  
35

 http://bipartisanpolicy.org/library/report/2012-voter-turnout  

http://www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=10
http://www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&report_id=10
http://www.ukpolitical.info/Turnout45.htm
http://bipartisanpolicy.org/library/report/2012-voter-turnout
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respectivamente. Na Austrália, onde é ilegal não votar em uma eleição, a eleição nacional de 2010 

conseguiu apenas a apresentação de 93%.
36

 

No entanto, há uma diferença entre aqueles que optam por não participar e aqueles que 

participariam se fossem incentivados e/ou as barreiras para sua participação fossem removidas. 

Como afirmaram Ife e Tesoriero: 

“Uma decisão consciente de não participar é um direito dessas pessoas. Isso é muito 
diferente da não participação resultante da falta de oportunidade ou do apoio para 
participar, o que caracteriza uma falha por parte de um sistema de possibilitar o direito de 
participar.”

37
 

Ife e Tesoriero identificaram as cinco condições que podem ajudar a remover barreiras e incentivar 

maior participação. Elas estão listadas a seguir, junto com algumas discussões sobre sua aplicabilidade 

na participação do PDP da GNSO: 

1. As pessoas participarão se acharem que o assunto ou a atividade é importante. 

Vários dos recentes PDPs da GNSO tratavam de assuntos que são definidos de maneira 
limitada e técnicos por natureza. Por exemplo, as divisões de assuntos da política de ITRP em 
vários PDPs menores. Embora o ITRP seja um assunto importante, seu tópico em nicho pode 
ter sido responsável pelos PDPs associados atraírem relativamente poucos participantes. Em 
contraste, um assunto como a transliteração e a tradução de informações de contato pode 
interessar mais aos usuários de scripts que não são ASCII. 

2. As pessoas têm que achar que sua ação fará diferença. 

É possível que os novatos na ICANN optem por não participar de um período de Comentário 
Público para um Relatório Inicial porque achem que comentar em uma etapa avançada do 
PDP provavelmente não terá um impacto no resultado final. 

3. Diferentes formas de participação devem ser reconhecidas e valorizadas para permitir que as 
pessoas contribuam da maneira que melhor se adapte a suas necessidades (por exemplo, a 
participação online para aqueles que não podem viajar). 

A ICANN geralmente possibilita a participação remota por meio de uma variedade de 
modelos. Uma ferramenta simples como o e-mail eletrônico possibilita “alternar horários” de 
trabalho e permitir que as pessoas com largura de banda limitada participem. 

4. As pessoas devem ter a possibilidade de participar e sua participação deve ser apoiada (por 
exemplo, controlar a duração de encontros online e auxílio financeiro para reduzir os custos 
da participação). 

Em termos do PDP da GNSO, agendar horários variáveis para teleconferências pode permitir 
que as pessoas em fusos horários diferentes participem, uma vez que as teleconferências 
agendadas no mesmo horário do dia podem evitar que possíveis participantes se juntem à 
discussão porque a teleconferência foi realizada em um horário inconveniente para as 
pessoas em seus fusos horários. 

                                                                 
36

 http://www.aec.gov.au/faqs/Elections.htm#turnout 
37

 p. 156, J Ife & F Tesoriero, 2006, Community Development: Community-based Alternatives in an Age of 
Globalisation (Desenvolvimento da Comunidade: Alternativas Baseadas na Comunidade na Era da Globalização), 
3ª ed., Pearson Education Australia, Frenchs Forest, NSW 

http://www.aec.gov.au/faqs/Elections.htm#turnout
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5. As estruturas e os processos não podem ser alienadores (por exemplo, os encontros em 
tempo real favorecem aqueles que pensam rapidamente e são falantes nativos do idioma 
usado no encontro).

38
 

A recomendação no Manual de PDP da GNSO de que a ICANN traduza os resumos executivos 
de relatórios disponibilizados para Comentário Público é um bom exemplo de um processo 
cujo objetivo é reduzir as barreiras para a participação de pessoas não falantes do inglês. 

Colocar as pessoas “na sala” não é a única questão a ser considerada com relação à participação. Em 

particular, diferentes participantes têm diferentes áreas de expertise com a qual podem contribuir. 

Renn et al. identificaram três tipos diferentes de conhecimento que os participantes podem trazer 

para um processo: 

1. Conhecimento baseado em senso comum e experiência pessoal 
2. Conhecimento baseado em expertise técnica 
3. Conhecimento derivado de interesses sociais e advocacia

39
 

Renn et al. sugerem que o papel desempenhado pelos participantes em um processo precisa 

considerar o tipo de conhecimento que ele traz para a questão e, com base nesse tipo de 

conhecimento, os participantes devem ser encaminhados às funções específicas. 

No contexto do PDP da GNSO, conforme discutido posteriormente na Seção 5.1.4.3 deste relatório, 

nos últimos anos a tendência tem sido que as pessoas participam menos nos PDPs, enquanto os 

representantes de organizações, Organizações de Apoio, Comitês Consultivos e outros grupos 

aumentaram sua participação e agora compõem a maioria dos participantes. Conforme será 

mostrado na Seção 6.2.1, os participantes que atuam como representantes de organizações estão 

tendo dificuldades para elaborar, discutir e chegar a um acordo e aprovação para o envio de 

comentários dentro dos prazos fornecidos pelo PDP. O reconhecimento de que diferentes 

participantes trazem diferentes tipos de conhecimento ao processo e, portanto, enfrentam diferentes 

restrições, pode ser útil ao buscar maneiras de incentivar maior participação da comunidade e de 

integrar esses diferentes tipos de conhecimento ao processo. 

Por fim, Vallejo e Hauselmann desenvolveram uma análise interessante sobre a relação entre a 

participação e a legitimidade e a velocidade do processo em um esforço para encontrar o “ponto 

exato” em que os três elementos se combinam para produzir um processo que seja eficiente e 

eficaz.
40

  

                                                                 
38

 Ibid, págs. 157-158  
39

 p. 190, O Renn, T Webler, H Rakel, P Dienel & B Johnson, 1993,“Public participation in decision making: A 
three-step procedure” (Participação pública na tomada de decisões: Um procedimento de três etapas), Policy 
Sciences, 26: 189-214 
40

 N Vallejo & P Hauselmann, 2004, Governance and Multi-stakeholder Processes (Governança e Processos de 
Múltiplas Partes Interessadas), http://www.iisd.org/pdf/2004/sci_governance.pdf 

http://www.iisd.org/pdf/2004/sci_governance.pdf
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Figura 7: A Relação entre Legitimidade e Eficiência
41

 

Na Figura 7, acima, Vallejo e Hauselmann demonstram uma representação visual de suas ideias. Em 

resumo, a figura é usada para ilustrar o seguinte: 

 Quanto menor o número de participantes, menor será a diversidade de pontos de vista, o 
que resultará em um processo com um cronograma mais curto. 

Um cronograma mais curto com menos participantes reduzirá os custos incorridos pelos 
participantes. No entanto, a legitimidade do processo é prejudicada pela falta de diversidade 
das partes interessadas, levando a resultados que podem atender às necessidades dos 
poucos participantes do processo, mas, em geral, ser menos eficaz em atender às 
necessidades da maioria das partes interessadas não envolvidas no processo. 

 À medida que mais partes interessadas participam do processo, maior será a diversidade de 
pontos de vista, resultando em mais tempo necessário para permitir que todas as partes 
interessadas contribuam para o processo, a fim de negociar e construir um consenso entre si. 

Assim como aumenta o cronograma, também aumenta os custos para os participantes. 
Entretanto, a legitimidade do processo pode ser fortalecida pela melhor qualidade e 
amplitude de participação e levar a resultados de processos mais eficazes para um número 
maior de partes interessadas. 

 As restrições de recursos (tempo e dinheiro) significam que, embora um processo longo, que 
seria o ideal, com o máximo de participantes possível possa criar os resultados mais legítimos 
e eficazes para a maioria das partes interessadas, há a necessidade de encontrar o “ponto 
exato” após o qual a adição de mais pessoas e tempo ao processo proporcionaria benefícios 
adicionais sem grande importância à legitimidade e eficiência dos resultados do processo. 

                                                                 
41

 Ibid, pág. 6 
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Essa tensão entre as restrições de recursos dos participantes e a necessidade de produzir 
resultados eficazes e legítimos são visíveis nos exemplos do PDP da GNSO analisados neste 
relatório. 

4.5 Modelos de desenvolvimento de políticas  

Conforme observado na Seção 3, existem variações entre os dois documentos oficiais que definem o 

PDP da GNSO (o Estatuto da ICANN e o Manual de Política da GNSO) e os dois principais fluxogramas 

usados para ilustrar as principais etapas da política Esta seção apresenta algumas maneiras 

alternativas usadas por outros grupos a fim de criar um modelo para os processos de políticas com o 

objetivo de ajudar um trabalho futuro a encontrar um jeito único e comum para apresentar o PDP da 

GNSO. 

 

Figura 8: Um simples ciclo de quatro fases para o desenvolvimento de políticas
42

 

Na Figura 8, acima, observe que há apenas uma referência à participação (consultoria), que ocorre na 

fase “Formação de Política”. O simples agrupamento de etapas mais detalhadas do processo de 

políticas em quatro etapas facilita o entendimento imediato do ciclo de vida do processo. 

Comparando isso às etapas dos PDP da GNSO, em que as decisões o Conselho da GNSO e da Diretoria 

da ICANN são, dependendo do documento, listadas como elementos distintos no PDP, podemos 

observar que a tomada de decisões na Figura 8 está agrupada em “Formulação de Política”. Para 

aqueles que não estão familiarizados com os processos e a estrutura da ICANN, o diagrama acima, 

que prioriza a clareza do processo em vez da responsabilidade organizacional para elementos 

específicos, pode ser uma estrutura mais apropriada para a compreensão do PDP. 

                                                                 
42

 p. 13, A Fenton, 2010, Creating Futures Regional Policy Development Processes – Opportunities for use of 
Creating Futures tools (Processos de Desenvolvimento de Políticas Regionais Criando Futuros — Oportunidades 
de uso das ferramentas Criando Futuros), http://www.creatingfutures.org.nz/assets/CF-
Uploads/Publications/Creating-Futures/Regional-Policy-Development-Processes-Opportunities-for-use-of-
Creating-Futures-tools.pdf 

http://www.creatingfutures.org.nz/assets/CF-Uploads/Publications/Creating-Futures/Regional-Policy-Development-Processes-Opportunities-for-use-of-Creating-Futures-tools.pdf
http://www.creatingfutures.org.nz/assets/CF-Uploads/Publications/Creating-Futures/Regional-Policy-Development-Processes-Opportunities-for-use-of-Creating-Futures-tools.pdf
http://www.creatingfutures.org.nz/assets/CF-Uploads/Publications/Creating-Futures/Regional-Policy-Development-Processes-Opportunities-for-use-of-Creating-Futures-tools.pdf
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A Figura 9, abaixo, mostra um modelo conceitual para o desenvolvimento de políticas que coloca a 

participação de partes interessadas no centro do ciclo de vida do PDP. 

 

Figura 9: Um processo de política baseado em partes interessadas
43

 

Embora o texto nas caixas externas não represente uma maneira particularmente clara para 

descrever os elementos de um ciclo de política, a colocação das partes interessadas no centro do 

modelo ajuda a reforçar a importância da participação das partes interessadas aos responsáveis pelo 

gerenciamento do PDP, bem como transmitir aos possíveis participantes do processo que sua 

colaboração é central para o processo. 

Em termos do PDP da GNSO, conforme indicado posteriormente neste relatório, existem 

preocupações de alguns com relação às implicações de transparência da função do Conselho da GNSO 

e da Diretoria da ICANN na modificação de recomendações do PDP. A Figura 8, acima, oferece uma 

possível maneira para a comunidade da ICANN reconceituar essa função, pois fornece um vínculo 

explícito entre a etapa “Decidir, Comunicar, Liderar” do ciclo de políticas e “Envolvimento de Partes 

Interessadas”. 

                                                                 
43

 p. 39, J A Altman, 1994, “Toward a stakeholder-based policy process: An application of the social marketing 
perspective to environmental policy development” (Rumo a um processo de política baseado em partes 
interessadas: Uma aplicação da perspectiva do marketing social para o desenvolvimento de políticas ambientais), 
Policy Sciences, 27: 37-51 
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Outro ponto de vista sobre a participação no ciclo de políticas é mostrado na Figura 10, abaixo. 

Embora seja claramente projetado tendo em mente a elaboração de políticas baseadas em governos, 

os métodos de “envolvimento” agrupados por fase da política mostram similaridades com muitos 

métodos de participação que foram usados nos processos de política da GNSO. 

 

Figura 10: Uma perspectiva do governo do Reino Unido sobre o ciclo de política
44

 

Observe que a Figura 10 inclui vários métodos de envolvimento que se enquadrariam melhor na 

extremidade “mínimo de participação” do espectro ilustrado na Figura 5, o Contínuo de Participação 

de Shand-Arnberg, como pesquisas online e questionários. 

O que é interessante sobre esse modelo em particular no contexto da GNSO da ICANN é a maneira 

que inclui, como parte do ciclo de políticas em si, a provisão de documentação de uma via, em “Seguir 

o processo”, como um jeito de envolver as partes interessadas. 

Em comparação, no Anexo A do Estatuto da ICANN, o requisito para a publicação de documentos 

relacionados ao PDP da GNSO é descrito fora da lista sequencial de etapas do PDP. Em vez disso, a 

Seção 11, Manutenção de Registros, é apresentada no fim do Anexo, depois de ser descrita a 

Implementação (Seção 10) e imediatamente antes de serem documentadas as Definições Adicionais 

(Seção 12) e a Aplicabilidade (Seção 13), sugerindo que a documentação pública de PDPs é 

considerada mais como uma função da equipe da ICANN do que um componente da participação do 

PDP em si. 

                                                                 
44

 p. 4, D Warburton, n.d., Making a Difference: A guide to evaluating public participation in central 
government (Fazendo a Diferença: Um guia para a avaliação da participação pública no governo central), 
http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/Making-a-Difference-.pdf 

http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/03/Making-a-Difference-.pdf
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4.6 O PDP da ICANN comparado a outros processos relevantes de múltiplas 
partes interessadas 

Comparado com outros processos de política pública, o PDP da ICANN é notavelmente aberto e 

transparente. Qualquer pessoa pode participar, sem precisar pagar uma taxa de inscrição. Recursos 

consideráveis são dedicados a possibilitar a participação remota, seja por meio de teleconferências, 

salas de encontros virtuais, transmissão de áudio e vídeo pela Web e transcrições de todos os 

encontros. Além disso, o registro de históricos de PDPs que estudamos para este relatório é 

incrivelmente completo. 

Comparamos o PDP da ICANN aos processos de desenvolvimento de políticas em Registros Regionais 

da Internet e os processos de desenvolvimento de políticas e padronização no IETF e UIT.  Em geral, o 

PDP da GNSO estaria muito bem classificado em qualquer comparação em que a transparência e a 

participação aberta fossem medidas. 

 ICANN RIR IETF UIT 

Participação aberta a todos (sem taxa de afiliação) 
 (taxas do 

enc.) 
 (taxas do 

enc.) 
 

Participação aberta a todos os países ou territórios   (regional)   

Participação aberta para qualquer nível de expertise 
(formal ou informalmente) 

    

Participação para participantes remotos     

Os assuntos podem ser sugeridos por qualquer um     

Grupos de Trabalho — afiliação aberta     

Publicação de documentos para consulta     

Comentário público     

Publicação de comentários públicos     

Transcrição de encontros públicos     

Todas as interações para a tomada de decisões são 
gravadas e transcritas 

    

Tabela 1: Comparação do PDP da GNSO com outros processos de múltiplas partes interessadas 
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 Análise quantitativa e qualitativa de PDPs da GNSO 5

Esta seção fornece uma análise de recentes PDPs da GNSO. A Equipe da ICC realizou duas formas de 

análises: quantitativa (baseada no registro de históricos publicado pela ICANN) e qualitativa. A análise 

qualitativa consistiu em uma entrevista estruturada de 30 partes interessadas com experiência em 

primeira mão no PDP da GNSO. A metodologia é explicada em detalhes no Anexo A deste relatório. As 

respostas às perguntas estruturadas da entrevista possibilita a realização de comparações 

predeterminadas e são integradas ao relatório da análise quantitativa na Seção 5.1. Um registro 

completo do resultado das entrevistas está incluído no Anexo D. A entrevista qualitativa também 

incluiu várias perguntas discursivas. Elas são relatadas separadamente na Seção 5.2. Conforme 

descrito na metodologia, a ATRT2 organizou uma discussão por e-mail entre o presidente atual e o 

anterior do Grupo de Trabalho, que foi disponibilizada para a Equipe da ICC. Isso está relatado na 

Seção 5.3. 

5.1 Análise quantitativa 

 Material de referência 5.1.1

Os PDPs foram bem documentados. O nosso foco foram os PDPs relativamente recentes em que o 

processo usado foi semelhante e as oportunidades de participação puderam ser comparadas entre 

PDPs. Uma análise quantitativa foi realizada sobre os seguintes novos PDPs: 

1. Fluxo Rápido 
2. Transferência entre Registradores (IRTP) – Parte A 
3. Recuperação de Nome de Domínio após Expiração (PEDNR)  
4. Transferência entre Registradores (IRTP) – Parte B 
5. Bloqueio de um Nome de Domínio Sujeito a Procedimentos de UDRP 
6. Transferência entre Registradores (IRTP) – Parte C 
7. Whois 'Thick' 
8. Proteção de Identificadores de IGOs e INGOs em Todos os gTLDs 
9. Transferência entre Registradores (IRTP) – Parte D 

PDPs mais antigos foram considerados, mas a história do PDP e de seus mecanismos dificulta a 

comparação de processos mais antigos com PDPs mais recentes. Além disso, a documentação dos 

PDPs evoluiu com os anos, sendo que os mais recentes têm uma documentação bem mais abrangente 

e acessível. Todos os PDPs considerados para este estudo têm sites de portais que fornecem listas de 

e-mails, listas de presença, wikis, arquivos de comentários e análise, além de informações descritivas 

e explicativas. A Tabela 2 contém alguns metadados básicos sobre o local em que a maioria do 

material de referência para a análise quantitativa foi encontrada. 

PDP Site da ICANN Data de Início 
do PDP 

IGO-INGO http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo  17/10/2012 

WHOIS Thick http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/thick-whois  14/03/2012 

IRTP Parte D http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-d  17/01/2012 

Bloqueio de 
UDRP 

http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/locking-domain-name  15/12/2011 

IRTP Parte C http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-c  22/09/2011 

IRTP Parte B http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-b  24/06/2009 

PEDNR http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2013/pednr  07/05/2009 

IRTP Parte A http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2009/irtp-a  25/06/2008 

http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/igo-ingo
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/thick-whois
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-d
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/locking-domain-name
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-c
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/irtp-b
http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2013/pednr
http://gnso.icann.org/en/group-activities/inactive/2009/irtp-a
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Fluxo Rápido https://community.icann.org/display/gnsofastfluxpdp/Fast+Flux+PDP+Work
ing+Group  

08/05/2008 

Tabela 2: Dados básicos sobre as fontes do material para a análise quantitativa dos PDPs 

Alguns dos PDPs examinados ainda não foram concluídos. O status de cada PDP no momento da 

pesquisa para este relatório é exibido na Tabela 3 abaixo. 

PDP 
Data de Início 

do PDP 
Concluído? 

Implementad
o? 

Data do 
Relatório 

Inicial 

Data da 
Resolução da 
Diretoria da 

ICANN 

Duração 
Total do 

PDP 

Fluxo 
Rápido 

08/05/2008 SIM N/D 26/01/200
9 

N/D 546 

IRTP Parte A 25/06/2008 SIM N/D 08/01/200
9 

N/D 343 

PEDNR 07/05/2009 SIM SIM 31/05/201
0 

28/10/2011 1745 

IRTP Parte B 24/06/2009 SIM SIM 29/05/201
0 

25/08/2011 1142 

Bloqueio de 
UDRP 

15/12/2011 NÃO NÃO 15/03/201
3 

N/D N/D 

IRTP Parte C 22/09/2011 SIM NÃO 01/06/201
2 

20/12/2012 547 

WHOIS 
Thick 

14/03/2012 NÃO NÃO N/D N/D N/D 

IGO-INGO 17/10/2012 NÃO NÃO 14/06/201
2 

N/D N/D 

IRTP Parte D 17/01/2012 NÃO NÃO N/D N/D N/D 

Tabela 3: Status dos nove PDPs estudados para este relatório
45

  

As informações sobre as pessoas foram coletadas de sites públicos, incluindo a wiki da ICANN, 

Declarações de Interesse do participante, material enviado à ICANN referente a essas pessoas e uma 

série de outras fontes públicas disponíveis na Internet. O material preparado e enviado pelas pessoas 

recebeu prioridade em comparação ao material de referência coletado sobre as pessoas em fontes 

secundárias. 

 Escopo do assunto 5.1.2
A Seção 3 do Manual de PDP da GNSO incentiva o Conselho da GNSO a considerar a realização de 

workshops sobre os assuntos significativos antes de iniciar um PDP. 

A maioria (79%) dos entrevistados concordou que a realização de workshops sobre os assuntos 

significativos antes do início de um PDP é um passo positivo para tornar os PDPs mais eficazes. No 

entanto, um grupo menos dos entrevistados (44%) concordou que a prática atual de exigir apenas o 

nome do solicitante e a definição do assunto em uma solicitação de Relatório de Assunto é um passo 

positivo para tornar os PDPs mais eficazes. Em contraste, 40% dos participantes disseram que não 

acham que um requisito como esse tornaria os PDPs mais eficazes. 

                                                                 
45

 O status dos dados dos PDPs estava atualizado em 1 de outubro de 2013. 

https://community.icann.org/display/gnsofastfluxpdp/Fast+Flux+PDP+Working+Group
https://community.icann.org/display/gnsofastfluxpdp/Fast+Flux+PDP+Working+Group
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 Grupos de Trabalho 5.1.3
Os Grupos de Trabalho são uma grande força impulsionadora dos PDPs e sua eficácia é fundamental 

para o sucesso dos PDPs. Por esse motivo, a maneira pela qual os Grupos de Trabalho são formados e 

a composição de seus membros são assuntos importantes na avaliação dos PDPs. 

O estudo revelou que uma grande maioria (79%) dos entrevistados concordou com a declaração de 

que a formação e a composição dos Grupos de Trabalho são feitas de maneira justa e transparente. 

Isso certamente ajudará a aumentar a credibilidade dos Grupos de Trabalho e de seu trabalho e 

descobertas. 

 Participação 5.1.4

5.1.4.1 Quem participa dos grupos de trabalho? 
Pessoas participam dos Grupos de Trabalho. Às vezes, as pessoas são representantes de comunidades 

maiores de pessoas com interesses semelhantes. Essas comunidades eram geralmente grupos 

constituintes ou de partes interessadas e, às vezes, eram organizações fora da ICANN com um 

interesse no assunto de política sendo considerado no PDP. Seja qual for a motivação ou a natureza 

dos participantes do Grupo de Trabalho, eles devem estar informados sobre os PDPs, as fases do PDP 

e as oportunidades para participar se quiserem se envolver. O questionário revelou que os encontros 

e as listas de e-mails da ICANN eram as fontes de informações mais populares sobre os PDPs (Figura 

11), com 90% e 80%, respectivamente, de participantes afirmando que foram suas fontes de 

informações sobre os PDPs. Em contraste, outros sites da ICANN (por exemplo, da GNSO e outros 

sites de SOs e ACs) e sites externos foram as fontes menos populares de informações sobre PDPs. 

 

Figura 11: Fontes de Informações sobre PDPs 

Observando a variedade de assuntos de política pública sendo considerados, seria natural esperar que 

houvesse uma ampla variação de padrões de participação. 

A Figura 12, abaixo, mostra a variedade de números de membros nos Grupos de Trabalho estudados 

neste relatório.
46

 Os PDPs são listados em uma ordem praticamente cronológica de seu trabalho. A 

linha de tendência parece indicar que o número de participantes nos Grupos de Trabalho estava 

crescendo levemente com o tempo. No entanto, essa conclusão é distorcida pelo recente Grupo de 

Trabalho de IGO-INGO. O Grupo de Trabalho de IGO-INGO é, de longe, o maior Grupo de Trabalho 

jamais formado de acordo com essa versão do PDP e é quantitativamente diferente de qualquer 

                                                                 
46

 A afiliação em um Grupo de Trabalho consiste em ser reconhecido no Relatório Final e com participação em 
pelo menos uma convocação do Grupo de Trabalho ou ter uma entrada no arquivo de e-mails. 
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outro Grupo de Trabalho que o antecedeu.
47

 Na verdade, se o Grupo de Trabalho de IGO-INGO for 

removido da análise de tendência, a tendência referente ao tamanho do Grupo de Trabalho 

apresentará uma redução pequena. 

 

Figura 12: Tamanho do Grupo de Trabalho por Assunto 

Quando os Grupos de Trabalho são examinados quanto ao equilíbrio entre participantes do sexo 

masculino e feminino, duas questões chamam a atenção imediatamente: primeiro, a participação nos 

Grupos de Trabalho é dominada pelos homens; e, segundo, a participação de mulheres está 

aumentando (Figure 13). Os Grupos de Trabalho mais recentes têm uma divisão de praticamente 

75/25% de participação por homens e mulheres. Contudo, nos últimos dois anos o número de 

mulheres participando em Grupos de Trabalho cresceu e, mesmo sem contar o caso excepcional do 

Grupo de Trabalho de IGO-INGO, parece continuar a crescer. 
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 O Grupo de Trabalho de IGO-INGO é também quantitativamente diferente do Grupo de Trabalho de ITRP Parte 
D, que é o único Grupo de Trabalho a ter sido criado desde o IGO-INGO. 
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Uma rápida análise de PDPs recentes mostra que o modelo de participação dominante é aquele em 

que uma pessoa interessada se torna um membro de um Grupo de Trabalho e, depois, nunca entra 

em nenhum outro Grupo de Trabalho. Há evidências de que parte disso se baseia em pessoas que não 

querem participar em Grupos de Trabalho concomitantes, mas os dados são claros e indicam que o 

total de talentos é reduzido porque as pessoas tendem, em números drásticos, a não participar de um 

segundo Grupo de Trabalho. Conforme mostrado na Figura 14, 100 participantes de Grupos de 

Trabalho pertenceram a somente um Grupo de Trabalho, enquanto que menos de 20 pessoas 

pertenceram a dois Grupos de Trabalho. Ainda menos pessoas participaram de três ou mais Grupos 

de Trabalho. 

 

Figura 14: Número de Grupos de Trabalho Frequentados pelos Participantes 
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Os resultados das entrevistas estruturadas revelam que o motivo mais comum por não participar em 

Grupos de Trabalho foi: 

 O entrevistado é muito ocupado (20% das respostas) 

Também é importante observar que alguns entrevistados afirmaram que o motivo por não 

participarem em Grupos de Trabalho era por não terem conhecimento suficiente sobre o assunto. 

Outros disseram que não participaram porque alguém com quem trabalhavam participou como seu 

representante. Muito provavelmente, ensinar e informar as pessoas sobre os assuntos antes de iniciar 

o PDP poderia aumentar o número de participantes nos Grupos de Trabalho. 

Embora algumas pessoas nunca tenham participado de um Grupo de Trabalho, os resultados da 

entrevista mostraram que uma maioria significativa (68%) dos entrevistados afirmou ter monitorado 

de perto o trabalho de Grupos de Trabalho sem se tornar entrarem formalmente nesses grupos. Os 

entrevistados afirmaram que monitoraram os Grupos de Trabalho de várias maneiras, inclusive: 

 Lendo as transcrições de encontros de Grupos de Trabalho 
 Participando remotamente de encontros de Grupos de Trabalho 
 Comentando os relatórios preliminares 
 Lendo e comentando os documentos publicados pelos Grupos de Trabalho 
 Conversando com amigos e colegas sobre os Grupos de Trabalho 

Os motivos dados para monitorar os Grupos de Trabalho em vez de participar diretamente incluíram 

restrições de tempo e falta de expertise. 

5.1.4.2 De onde são os participantes dos Grupos de Trabalho? 
A ICANN é uma organização global; portanto, é importante que ela possa contar com especialistas 

técnicos e em políticas do mundo todo. Entretanto, os membros dos Grupos de Trabalho (a base do 

trabalho em um PDP) são, em sua maioria, representantes de apenas duas das cinco regiões 

geográficas da ICANN (Figura 15).
48
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 As cinco regiões geográficas reconhecidas pela ICANN estão documentadas no Artigo IV, Seção 5 do Estatuto 
da ICANN em http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VI-5  

Participação em Grupos de Trabalho por Região 

NA EUR AP LAC AF

Figura 15: Participação em Grupos de Trabalho por Região 
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Os dados para a Figura 15 foram extraídos da localização geográfica especificada pelos participantes 

dos Grupos de Trabalho em suas respostas na Declaração de Interesse da ICANN. A América do Norte 

representa 70% da participação em Grupos de Trabalho. A Europa é responsável por 18,7% dos 

membros de Grupos de Trabalho nos PDPs recentes. Juntos, a África, Ásia/Austrália/Pacífico e 

América Latina/Caribe representam 13,3% dos membros de Grupos de Trabalho. Esses baixos 

números de participação em Grupos de Trabalho de três regiões da ICANN é um possível problema 

para a legitimidade global. 

Considerando o desequilíbrio agregado geográfico, era importante observar os dados mais 

detalhadamente a fim de examinar se havia alguma tendência que sugerisse uma melhoria na 

diversidade geográfica com o tempo. Os dados brutos parecem promissores. No entanto, uma 

avaliação mais detalhada mostra que, além de uma necessidade de aprimoramento em geral na 

participação em Grupos de Trabalho, as melhorias recentes podem ser o resultado de efeitos 

específicos de determinados tópicos nos PDPs (Figura 16). Os recentes PDPs de IGO-INGO e WHOIS 

Thick, em particular, apresentam um número adicional de participantes fora do comum nos Grupos 

de Trabalho. No Grupo de Trabalho de WHOIS Thick os participantes adicionais foram ativos e 

compareceram a várias teleconferências. Essa situação não se repetiu no Grupo de Trabalho de IGO-

INGO. 

 

Figura 16: Número de Participantes das Regiões AP/AF/LAC em Grupos de Trabalho ao Longo do 
Tempo 

Embora os sinais positivos indiquem que a participação em Grupos de Trabalho está se tornando mais 

diversificada regionalmente, o pequeno número de novos participantes em dois Grupos de Trabalho 

possivelmente tenha pintado uma projeção mais otimista de diversidade regional que poderá não ser 

o caso na realidade. Ainda assim, a participação atual nas regiões da África, Ásia/Austrália/Pacífico e 

América Latina/Caribe é um problema em potencial para a legitimidade global. Conforme discutido a 

seguir neste relatório, essa não uma questão exclusiva dos Grupos de Trabalho. 

5.1.4.3 Dados demográficos sobre a participação e comentários em Grupos de Trabalho 
A participação direta em um Grupo de Trabalho não é a única maneira de participar. O PDP oferece 

várias oportunidades para comentários de pessoas fora dos Grupos de Trabalho.
49

 Os produtos de 
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 O PDP, conforme definido no Manual de PDP da GNSO, também oferece outras oportunidades de participar, 
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trabalhos iniciais e em andamento podem ser comentados por pessoas ou organizações fora do 

Grupo de Trabalho em si. 

O processo de comentários em si pareceria uma maneira natural e fácil de buscas opiniões sobre o 

trabalho em andamento de um Grupo de Trabalho. No Contínuo de Participação de Shand-Arnberg 

(veja a Figura 5 na Seção 4.4), os comentários públicos seriam uma opção de participação que requer 

o mínimo de esforço pelo participante. Mesmo assim, os comentários públicos representam uma 

função essencial na reafirmação da legitimidade do PDP e é um dos processos mais difíceis de acertar. 

Os arquivos de comentários sobre a equipe e os produtos do Grupo de Trabalho são abertos e estão 

disponíveis a todos, permitindo que este estudo examinasse em detalhes quem está respondendo 

durante os processos de comentários do PDP. Especificamente, este relatório analisou os dados de 

dois tipos de períodos de comentários que estiveram disponíveis em quase toda a história recente de 

PDPs:  

1. Comentários públicos sobre o Relatório de Assunto 
2. Comentários públicos sobre o Relatório Inicial do Grupo de Trabalho 

O período de comentário público é exatamente isso: público. Qualquer pessoa e qualquer 

organização podem comentar sobre um produto do PDP. De fato, os resultados da entrevista 

mostraram que o Período de Comentário Público é uma janela popular para as pessoas participarem 

dos PDPs. 72% dos entrevistados disseram que contribuíram com comentários sobre relatórios 

preliminares e outros documentos. Além disso, muitos dos entrevistados afirmaram que comentaram 

sobre mais de um PDP, individualmente ou em nome de organizações ou de um grupo constituinte. 

Uma tendência importante pode ser notada ao observarmos que está participando dos períodos de 

comentário público. Há cinco anos, era muito comum as pessoas comentarem sobre os produtos de 

PDPs. Hoje, isso é algo raro. Em vez disso, grupos e organizações dominam a atividade de comentário 

público do PDP. Grupos como, os Grupos Constituintes da GNSO, Grupos de Partes Interessadas e 

alguns Comitês Consultivos, fornecem comentários regulares e extensos sobre os produtos de um 

PDP. Além disso, hoje em dia, é muito mais provável que as partes interessadas, as empresas e os 

grupos constituintes afetados deixem seus comentários do que há cinco anos. 

                                                                                                                                                                                        
ACs e SOs, bem como respostas a outras convocações para colaborar nos processos, como questionários online 
ou workshops. Devido às restrições de tempo, este relatório limitou-se a analisar o método de colaboração em 
comentários públicos definido anteriormente.  
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Figura 18: Comentários de Relatórios Iniciais de Grupos de Trabalho 
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A Figura 17, abaixo, mostra quem, nos últimos anos, tem deixado comentários para os Relatórios de 

Assunto elaborados por equipes. Os PDPs em que o Relatório de Assunto foi elaborado de acordo 

com o PDP anterior da GNSO
50

 ou em que um Relatório de Assunto não foi fornecido foram omitidos. 

Observe que, nos períodos mais recentes de comentários públicos para Relatórios de Assunto, o 

número de pessoas que fizeram comentários sobre os relatórios de assunto está reduzindo 

significativamente, enquanto o número de Grupos Constituintes da GNSO, os Grupos de Partes 

Interessadas, os Comitês Consultivos e grupos externos de partes interessadas está aumentando 

rapidamente (Figura 18). 
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 Ou seja, antes de dezembro de 2011. 

Figura 17: Comentários sobre os Relatórios de Assunto 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IRTP Parte A PEDNR Bloqueio de
UDRP

IRTP Parte C WHOIS Thick IGO-INGO

Comentários sobre os Relatórios de Assunto 

Comentários Individuais Comentários em nome de uma Organização/SO/AC/grupo



 

 

Relatório Final 

Estudo de Avaliação de PDP da GNSO pela ATRT2 
 

42 
 

É importante avaliar se essa tendência é o resultado de um pequeno conjunto de dados e poucos 

participantes ou a indicação de uma tendência mais ampla. Uma análise dos períodos de comentários 

públicos de Relatórios Iniciais dos Grupos de Trabalho indica exatamente a mesma tendência está 

sendo observada nesse caso também. Uma análise mais detalhada mostra que essa tendência está 

afetando todos os processos de comentários públicos do PDP. Isso pode ser porque os Grupos 

Constituintes e de Partes Interessadas estão mais bem organizados para considerar os produtos de 

trabalho do PDP e mais capacitados para reagir a esses produtos de trabalho em um ambiente de 

grupo. Também há evidências claras de que, no caso dos Grupos Constituintes e de Partes 

Interessadas com interesse direto nos assuntos da GNSO, o número de unidades organizacionais 

dentro da GNSO comentando sobre os itens do PDP também está crescendo. 

Uma descoberta menos agradável é que, com a exceção notável do Comitê Consultivo At-Large 

(ALAC), não há quase nenhuma participação de Comitês Consultivos ou de outras Organizações de 

Apoio nos processos de comentários do PDP. 

Conforme observado acima na Seção 5.1.4.2, existem tendências para o desequilíbrio regional na 

participação em Grupos de Trabalho. Essas tendências continuam e, na realidade, são mais fortes nos 

processos de comentários. Começando pelos comentários no Relatório de Assunto (Figura 19), é 

possível analisar a origem geográfica dos comentários. A principal fonte para a localização geográfica 

foi o local identificado pela própria pessoa ou organização em seu comentário público. A pesquisa 

baseada na Web forneceu uma fonte secundária para a identificação da localização regional. Nos 

casos em que as fontes primária e secundária não revelaram a localização regional dos comentadores, 

os comentários feitos por eles foram excluídos da análise de estatística regional. 

Os dados mostram que não há pessoas fazedo comentários públicos das regiões da África, 

Ásia/Austrália/Pacífico e América Latina/Caribe (Figura 20). Além disso, os grupos de partes 

interessadas dessas regiões (como as associações comerciais, grupos de advocacia ou da indústria ou 

grupos de interesse regionais) não se unem para fazer comentários sobre os Relatórios de Assunto. 

Quando as pessoas ou as organizações dessas regiões mostram interesse, isso é feito por meio de 

contribuições a comentários de grupo enviados por outros grupos constituintes, grupos de partes 

Figura 19: Distribuição Regional de Comentários sobre Relatórios 
de Assunto do PDP 
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interessadas ou organizações externas (especialmente, por exemplo, o ALAC). Uma análise dos 

comentários públicos sobre o Relatório Inicial mostra uma continuação dessa mesma tendência. 

 

Figura 20: Distribuição Regional de Comentários Públicos sobre o Relatório Inicial 

5.1.4.4 Responsabilidade, transparência e eficácia dos comentários públicos 
Os resultados das entrevistas revelaram que o processo de comentário público é visto como 

extremamente responsável e transparente. A grande maioria (60%) dos entrevistados concordou com 

a declaração que a parte de comentários públicos do PDP é responsável e transparente, em 

comparação a somente 20% dos participantes que discordaram dessa declaração (Figura 21). Isso 

parece sugerir que há um grau de confiança relativamente alto no processo de comentários pela 

comunidade. 

 

Figura 21: Responsabilidade e Transparência de Processos de Comentário Público de PDPs 
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É importante observar que, embora muitos entrevistados acreditem que o processo de comentário 

público seja transparente e responsável, eles fizeram uma avaliação menos positiva da eficácia desse 

processo e de sua contribuição para o resultado final do PDP. Especificamente, 47% dos entrevistados 

discordaram ou discordaram totalmente da declaração de que o processo de comentário público era 

eficaz e significativo para o resultado final do PDP, enquanto 33% concordaram (Figura 22). Embora 

isso possa não indicar, a curto prazo, nenhuma ameaça significativa à motivação de voluntários para 

participar em PDPs, isso pode, a médio ou a longo prazo, contribuir para o desgaste de voluntários e, 

em consequência disso, uma degradação da qualidade e da velocidade do desenvolvimento de 

políticas. 

 

Figura 22: A Eficácia do Período de Comentários Públicos e Seu Significado para o Resultado Final do 
PDP 
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Figura 23: Reflexo do Interesse Público e da Responsabilidade da ICANN em PDPs 
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 Cronogramas de PDPs 5.1.5

5.1.5.1 Status 
Uma reclamação informal comum observada sobre o desenvolvimento de políticas da GNSO é que 

“demora demais”. Com base em um ponto de vista puramente quantitativo dos recentes PDPs, é 

muito difícil determinar qual seria a “hora certa” de qualquer assunto em que um PDP avança com 

sucesso por cada etapa do PDP, até a implementação. No entanto, é possível examinar os recentes 

PDPs para observar se eles podem fornecer alguma informação que esclareça por que há essa 

percepção de os PDPs demoram demais para serem concluídos. 

Uma medida interessante é a quantidade de tempo decorrido entre a aprovação do regulamento de 

um Grupo de Trabalho até a entrega do Relatório Inicial do Grupo de Trabalho. Para medir isso, as 

atas dos encontros formais do Conselho da GNSO e os registros públicos disponíveis para cada um dos 

PDPs foram consultados (veja a Figura 24). 

O tempo decorrido entre a publicação do Relatório Inicial e da publicação de um Relatório Final é 

outro fator importante que contribui para o tempo de conclusão de um PDP (Figura 25). 

 

Figura 25: Número de Dias entre a Publicação dos Relatórios Inicial e Final 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

Dias entre a aprovação do Regulamento do WG e a publicação do Relatório Inicial

Quanto tempo é tempo demais? 

Fluxo Rápido IRTP Parte A PEDNR IRTP Parte B

Bloqueio de UDRP IRTP Parte C WHOIS Thick IGO-INGO



 

 

Relatório Final 

Estudo de Avaliação de PDP da GNSO pela ATRT2 
 

47 
 

Os dados usados para compilar a Figura 24 e a Figura 25 podem ser combinados para termos uma 

ideia do nível de compromisso (quanto ao tempo, ao foco e à energia) necessário para contribuir 

extensivamente para as atividades de um Grupo de Trabalho de PDP (veja a Figura 26). 

 

Figura 26: Número Total de Dias entre os Principais Marcos dos PDPs 

No PEDNR, por exemplo, o tempo decorrido entre o regulamento do Grupo de Trabalho e a 

publicação do Relatório Final do Grupo de Trabalho foi de 720 dias corridos (faltando apenas dez dias 

para fechar dois anos). 

Os resultados das entrevistas também revelam que os participantes do Grupo de Trabalho têm 

opiniões diferentes quanto aos cronogramas dos PDPs. 40% concordaram com a declaração de que, 

em geral, os cronogramas para os PDPs são suficientes e flexíveis o bastante para garantir resultados 

públicos eficazes, enquanto 36% discordaram.  

5.1.5.2 Desafios dos cronogramas de PDPs 
Os PDPs enfrentam desafios importantes em termos de cronogramas, conforme indicado pelos 

entrevistados. Entre os desafios identificados estão a necessidade de equilibrar abrangência e 

velocidade, além de garantir que as políticas produzidas tenham a aceitação de várias partes 

interessadas. Sendo assim, foi sugerido que os PDPs se concentrem na amplitude do envolvimento, 

mesmo que isso signifique reduzir a velocidade de conclusão dos PDPs. Considerando o baixo nível de 

participação de regiões fora a Europa e a América do Norte nos PDPs, é importante que o 

envolvimento seja ampliado se as políticas produzidas têm a aceitação para garantir sua 

implementação eficaz. 

Os resultados das entrevistas também sugerem que as implicações das recomendações de políticas 

devem ser analisadas completamente e que os assuntos de políticas significativos devem ser 

deliberados em um período de alguns anos. Isso é particularmente importante, conforme sugerido 

durante as entrevistas, considerando que muitos PDPs nunca cumprem um prazo de 12 meses para 

sua conclusão. Por esse motivo, foi sugerido que o desenvolvimento de políticas deveria ser em fases 

e realizado em períodos de pelo menos 15 a 18 meses. 

Outro desafio importante nos PDPs são os workshops. Alguns entrevistados afirmaram que, embora 

os workshops sejam úteis, existem alguns problemas — em particular, as demandas que eles impõem 
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nas comunidades de voluntários. Além disso, geralmente existem atrasos entre o PDP e sua 

implementação. Por exemplo, o PDP de PEDNR foi concluído há dois anos, mas sua implementação só 

teve início em agosto de 2012. 

Outros desafios importantes são o processo de comentário público e a maneira que os comentários 

públicos são resumidos. Alguns dos entrevistados mencionaram que o processo de comentário 

público deixa muito a desejar. Por exemplo, embora um período para comentários de 21 dias possa 

ser suficiente para pessoas, não é suficiente para organizações. Alguns dos entrevistados também 

disseram que os resumos de comentários são, às vezes, “enganadores, ou omitem opiniões inteiras”. 

Foi salientado que isso cria a impressão de que a ICANN não quer receber os comentários. 

Os entrevistados sugeriram várias maneiras e modos de superar os desafios impostos pelos 

cronogramas de PDPs: 

1. Whipe papers baseados em fatos devem ser preparados para ensinar as partes interessadas 
e aqueles envolvidos em PDPs. 

2. Cronogramas razoáveis e flexíveis devem ser estabelecidos. Isso é especialmente importante 
considerando o modelo de múltiplas partes interessadas no qual a ICANN se baseia. 

3. A ICANN deve patrocinar encontros frente a frente para facilitar o trabalho dos Grupos de 
Trabalho. 

4. Fornecer pesquisadores. 
5. Fornecer uma equipe como secretaria para o PDP. Foi salientado, entretanto, que isso pode 

apresentar seus próprios desafios. 

 Outros dados estatísticos relacionados aos PDPs 5.1.6
As pessoas entrevistadas para este relatório usam vários mecanismos para participar em Grupos de 

Trabalho e PDPs associados. Entre eles, teleconferências (TC), listas de e-mails (ML), encontros frente 

a frente (F2F) e participação remota (RP). Os resultados das entrevistas revelam que as 

teleconferências, as listas de e-mails e os encontros frente a frente foram indicados como os meios 

mais úteis para a participação em PDPs, com 60% dos entrevistados afirmando achá-los úteis (Figura 

27). A participação remota é de longe a menos popular, com apenas 24% dos entrevistados 

declarando que usaram esse mecanismo para participar de PDPs. 

 

Figura 27: Uso de Vários Mecanismos para Participar em Grupos de Trabalho de PDP 
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5.2 Pesquisa qualitativa: relatório de comentários abertos feitos por 
participantes 

A pesquisa qualitativa realizada pela ICC consistiu em uma série de perguntas discursivas. As partes 

interessadas foram solicitadas a identificar as questões mais importantes a serem tratadas em termos 

de participação e processo e fazer sugestões práticas para como lidar com elas. Embora as perguntas 

exigissem respostas em três categorias distintas (geral, participação, processo), as respostas tendiam 

a misturar essas questões e as questões semelhantes foram destacadas entre essas três categorias. 

As técnicas usadas durante o brainstorming em grupo foram usadas para analisar esses comentários 

abertos. As preocupações dos participantes foram registradas o mais próximo possível do que foi dito. 

Em seguida, o conteúdo foi analisado e agrupado no agrupamento apropriado. O número de 

comentários em cada agrupamento foi somado. 

Os cinco agrupamentos mais populares estão destacados abaixo, junto com duas citações para dar 

uma ideia dos tipos de comentários recebidos. As citações não são abrangentes. 

Agrupamento 1: Compromisso de tempo, largura de banda dos participantes, carga de trabalho 

muito alta para os participantes 

 “A amplitude e a profundidade do compromisso cria um desgaste de voluntários” 
 “Os retornos são extremamente baixos e especulativos, e o investimento é enorme, 

especialmente se você tiver um emprego” 

Agrupamento 2: Falta de apoio do GAC/Equipe (o processo de política fora do processo de política) 

 “O GAC precisa participar. Há uma preocupação de que lutamos tanto por esse modelo de 
múltiplas partes interessadas no WCIT. Quando se trata de participar nesse modelo, os 
governos estão ausentes” 

 “Agora temos um ótimo entendimento do processo de PDP. As questões de IP são colocadas 
como de interesse do público/registrantes. Se não são bem-sucedidas, elas vão para o GAC 
ou a equipe. Isso corrompe o processo de PDP, tornando-o ineficaz” 

Agrupamento 3: Níveis de participação, necessidade de envolvimento antecipado, custos de 

participação 

 “Se olharmos os PDPs realizados pela ICANN, há uma participação muito pequena.” 
 “Os participantes de países em desenvolvimento em chamadas têm que lidar com 3-5 perdas 

de sinal em uma teleconferência de uma hora.” 

Agrupamento 4: Duração dos PDPs 

 “Se quiser ter algum impacto no PDP você precisa participar de chamadas semanais por 6-12 
meses, e a maioria delas são inúteis/ineficazes. Isso tudo é desestimulante.” 

 “Eu nunca permitiria que um membro da minha equipe participasse – isso levaria 18 meses” 

Agrupamento 5: Implementação — falta de transparência, direcionada pela equipe 

 “Depois que chega a etapa de implementação, fica absurdo.” 
 “Tudo após o PDP é uma questão de implementação. Excessivamente direcionada pela 

equipe, politizada.” 

Não agrupadas: Outras questões levantadas 

 Complexidade do processo 
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 O sistema favorece os falantes de inglês 
 Os grupos de trabalho estão sendo sobrecarregados de defensores (devido à abolição de 

participação obrigatória em um grupo constituinte) 
 Estrutura de grupos constituintes — não reflete as disposições dos países em 

desenvolvimento, é anacrônica 
 Qualidade e momento oportuno para comentários públicos 
 Interação com outros grupos constituintes 
 Aprimoramentos sugeridos pelos entrevistados 

Os entrevistados ofereceram sugestões para solucionar algumas das questões identificadas. Uma 

grande variedade de aprimoramentos foi sugerida. A Tabela 4 a seguir destaca as sugestões mais 

populares feitas durantes as entrevistas com as partes interessadas do PDP: 

Aprimoramento sugerido Como realizar 

Gerenciamento do processo Treinamento, facilitação, treinamento de gerenciamento para 
presidentes de Grupo de Trabalho, uma abordagem mais 
estruturada desde o início com cronogramas e resultados 
esperados. Não demorar muito. 

Promover o envolvimento para aqueles 
que não têm o inglês como língua 
materna 

Publicar documentos para consulta em outros idiomas. 

Subdividir os PDPs em partes fáceis de 
gerenciar 

O exemplo da IRTP foi dado como um modelo de sucesso. 

Mais encontros frente a frente Especialmente quando os assuntos chegarem a um impasse. 

Melhores comunicações, resumos A “linguagem ultratécnica” deixa as pessoas alienadas “É muito 
transparente, aberta, mas a pergunta é: quantas pessoas 
realmente entendem?” Um entrevistado sugeriu um “blog 
informal” para atualizar as pessoas sobre o progresso dos PDPs. 

Reestruturar os grupos constituintes Os grupos constituintes, conforme estruturados atualmente, são 
muito voltados para os países desenvolvidos. Os entrevistados 
destacaram que existem especialistas nos países em 
desenvolvimento, mas não há grupos constituintes 
correspondentes na GNSO nos quais eles podem participar. 

Criar regulamentos de PDP mais inclusivos 
a fim de equilibrar os interesses de partes 
interessadas 

Envolver mais partes interessadas na elaboração de regulamentos 
de PDP. 

Classificar os assuntos de maneira mais 
eficiente no Relatório de Assuntos 

Por exemplo, “merece um PDP” e “tramitação rápida, assunto 
simples – PDP não necessário”. 

Alterar a estratégia de divulgação a fim de 
utilizar os líderes de comunidade das 
regiões  

Abrir os PDPs para mais grupos de partes interessadas/Ordenar a 
participação de grupos de partes interessadas 

Tabela 4: Sugestões Mais Populares para Maneiras de Melhorar o PDP 

Além das anteriores, outras sugestões feitas incluem as seguintes: 

 Intervenção externa para a resolução de impasses 
 Cronogramas mais flexíveis 
 A ICANN deve patrocinar participantes de países em desenvolvimento 
 A equipe como uma secretaria independente 
 Reduzir o compromisso de tempo dos participantes 
 Lugar específico nos encontros da ICANN para obter comentários públicos sobre PDPs 
 Atribuir especialistas aos PDPs — para responder perguntas, fazer pesquisas (tudo isso 

publicado) 
 Processos de comentários mais longos/melhores 
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 Desenvolvimento de capacidades para novos participantes 
 Garantir que os comentários sejam refletidos no resultado 
 White papers baseados em fatos 
 Toda política deve passar por um teste de interesse público, como o RFC 1591 
 Ser ÁGIL — buscar a solução que funcione mais simples 

5.3 Análise de conversas por e-mail de presidentes dos Grupos de Trabalho 

A ATRT2 convidou o presidente atual e o anterior do Grupo de Trabalho para participarem de uma 

chamada no início de agosto de 2013. A Equipe da ICC teve a oportunidade de ouvir a conversa na 

chamada. Em preparação para a chamada, uma discussão por e-mail
51

 foi realizada por sete 

presidentes atuais e os anteriores dos Grupos de Trabalho, sendo que quatro deles eram da América 

do Norte e três da Europa. Todos os atuais presidentes e os anteriores eram do sexo masculino. 

Cinco dos presidentes dos Grupos de Trabalho forneceram comentários na discussão por e-mail. A 

duração da intervenção foi variada, e muitas delas abordaram diversos assuntos. O nível de 

participação na discussão por e-mail variou. Uma pessoa fez oito comentários, e duas delas na lista 

não fizeram nenhum comentário. As discussões foram intermediadas por um membro da ATRT2. Em 

alguns momentos, o Presidente da ATRT2 também fez intervenções. 

Por ordem de popularidade, os seguintes assuntos foram levantados na discussão por e-mail dos 

presidentes dos Grupos de Trabalho: 

1. Certas partes interessadas não conseguiram participar de maneira adequada/maneira 
ordenada para trazer sangue novo 

 As pessoas podem progredir até os cargos de liderança dos grupos constituintes, mas 
não há um “acesso fácil para novos participantes” nos Grupos de Trabalho. 

 Os presidentes solicitaram uma análise da composição dos Grupos de Trabalho, para 
destacar se determinados grupos de partes interessadas tinham um excesso ou falta de 
representação. 

2. Como resolver um impasse 

 Em Grupos de Trabalho complexos, os recursos são necessários. Um encontro frente a 
frente pode ser muito útil para resolver impasses, proporcionando oportunidades para a 
leitura da linguagem corporal, para que participantes mais calados tenham segurança 
para se pronunciar. “As pessoas tendem a ter reações menos exageradas do que por e-
mail”. 

3. Ultimatos da Diretoria não são a melhor maneira para motivar os Grupos de Trabalho 

 “A Diretoria interveio com um prazo muito curto para a Integração Vertical e, depois, 
tomou a decisão por conta própria.” 

4. Até que ponto os outros membros de comunidades da ICANN compreendem e dão 
reconhecimento ao processo do Grupo de Trabalho? 

 “É difícil dar um reconhecimento razoável se você nunca participou de um Grupo de 
Trabalho.” 

                                                                 
51

 Consulte http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000680.html e as mensagens subsequentes na conversa 
“PDP — Discussão com a ATRT2 01-29 

http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000680.html
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 Sugerir que todos os membros da diretoria e da equipe executiva participem de pelo 
menos um Grupo de Trabalho (da lista e de 25% dos encontros). 

 …e membros do GAC 

Outras questões levantadas durante a lista, em nenhuma ordem em particular, foram: 

 Compartilhar experiências entre os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre as “lições 
aprendidas” de cada processo 

 Manter as camadas claras — Função da Diretoria, Conselho e GAC 
 Há um problema cultural — as pessoas não entendem o nível esperado de esforço para os 

PDPs 
 Alterar o comportamento, e não a estrutura ou o processo 
 Os esforços de divulgação e de políticas não são conjuntos — as novas pessoas dedicadas à 

divulgação não estão participando das políticas 
 O processo de PDP melhorou, bem como os resultados 
 O que podemos aprender com as falhas dos “Grupos de Trabalho Complicados”? 

 Várias sugestões foram feitas sobre como é possível aprender com a experiência. 

 O que fazer quando não é possível chegar a um consenso? 
 Necessidade de melhorar a comunicação entre organizações/trabalho em silos.  

 “Poderíamos ter sido mais eficazes e possivelmente ter economizado tempo se 
tivéssemos envolvido pessoas de outros silos mais cedo”. 

 É muito fácil começar um PDP?  

 Alguns acharam que era difícil alcançar um consenso em casos em que havia pouco 
apoio entre as comunidades para começar um PDP. 

 O PDP formal não é a única maneira de desenvolver políticas na GNSO. 
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 O estado atual do PDP da GNSO 6

6.1 Pontos fortes 

 Transparência 6.1.1

O PDP da GNSO obtém padrões de transparência de classe mundial. Grande parte disse se deve à 

provisão de ferramentas e processos estruturados pela ICANN, incluindo webcasting de áudio e vídeo, 

transcrições, publicação de listas de e-mail, publicação de todos os comentários públicos e salas de 

encontros virtuais para trabalhos remotos em que observadores silenciosos são bem-vindos. O 

arquivo completo é publicado, mesmo para PDPs que foram concluídos há muitos anos. Dessa 

maneira, um registro histórico importante está sendo fomentado e mantido. A pesquisa para este 

relatório foi beneficiada pela disponibilidade de uma ampla variedade de material primário de 

referência em diferentes mídias, o que tornou possível a análise neste relatório, bem como a de 

futuros pesquisadores. 

Há um conflito inevitável entre a transparência pela publicação de extensos registros e a clareza.  É 

certamente difícil rastrear alguns materiais ou compreender exatamente o que está acontecendo (por 

exemplo, os conflitos entre as diferentes versões da documentação do PDP formal são discutidas na 

Seção 3). No entanto, na opinião dos autores deste relatório e dos entrevistados, a transparência do 

processo de desenvolvimento de políticas (até o ponto em que começa a implementação) e a 

provisão de recursos pela ICANN tiveram um grande destaque. Por exemplo, os entrevistados que 

optaram por monitorar em vez de participar diretamente em certos Grupos de Trabalho citaram uma 

grande variedade de ferramentas, incluindo transcrições, transmissões pela Web, arquivos de e-mail e 

comentários públicos. 

 Flexibilidade 6.1.2

A variação da duração para concluir os PDPs incluídos neste estudo é a prova da flexibilidade do PDP. 

O feedback dos presidentes dos Grupos de Trabalho e de outros participantes do PDP indica que a 

consideração apropriada dos assuntos é um dos destaques de um processo de política ascendente, e 

que o fato de um processo demorar para ser concluído não é um sinal de fracasso. Os entrevistados 

foram solicitados a dar suas opiniões sobre a declaração: “Os cronogramas gerais para o PDP são 

suficientes e flexíveis o bastante para garantir resultados eficazes de política pública”. Embora 24% 

tenham discordado, houve uma aceitação geral de que a flexibilidade é necessária em um processo 

rigoroso de desenvolvimento de políticas. 

 Apoio da equipe de políticas 6.1.3

Os entrevistados foram enfáticos ao afirmarem o quanto estavam impressionados com a qualidade da 

equipe de política da ICANN. 

A única área consistente citada para aprimoramento foi o resumo dos comentários públicos. Muitos 

entrevistados notaram que houve uma melhoria constante nos últimos anos, mas também citaram 

exemplos individuais nos quais eles acharam que os comentários não foram resumidos justamente, 

ou foram omitidos, e alguns especularam que essas ações foram tomadas porque a secretaria da 

ICANN queria um resultado específico. Isso demonstra como é fácil perder a confiança, e por quanto 

tempo as pessoas retém as memórias vívidas sobre coisas que podem ser sido somente omissões ou 

erros de funcionários, mas que são de grande importância para os participantes. 
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6.2 Pontos fracos 

 Demandas sobre os participantes 6.2.1

Grupos de Trabalho 

A pesquisa realizada para este relatório demonstra que a participação com envolvimento pleno nos 

Grupos de Trabalho de PDPs impõe aos participantes (pessoas, organizações, empresas e governos) 

um conjunto impressionante de demandas. Nos últimos cinco anos: 

 A grande maioria das pessoas que participou de Grupos de Trabalho participou apenas uma 
vez. 

 Um pequeno número de participantes com apoio financeiro, entre outros tipos de apoio, 
para o envolvimento contínuo dominaram os registros de participação de Grupos de 
Trabalho. 

Isso resulta em um conjunto claro de implicações para o desenvolvimento de políticas. Uma 

representação tão pequena de participantes regulares acarreta riscos de responsabilidade, 

credibilidade e de recursos para o processo de desenvolvimento de políticas. Ao mesmo tempo, essa 

pequena representação de participantes regulares estão realizando o trabalho dos PDPs. Algo 

particularmente preocupante é o fato de que há uma pequena representação de possíveis 

participantes com experiência para liderar, moderar e concluir o árduo trabalho de orientar os 

participantes e as políticas pelo PDP. 

Períodos de comentário 

O processo de comentário, embora seja uma forma menos ativa e mais episódica de participação, é 

também visto como problemático. Uma grande maioria de partes interessadas com vínculos a 

empresas, grupos constituintes ou de partes interessadas relata que é muito difícil para elaborar, 

discutir e chegar a um acordo e aprovação para o envio de comentários dentro dos prazos fornecidos 

pelo PDP. Muitos expressaram preocupações com relação à transparência do processo de resumo 

(embora tenham notado melhorias nos últimos anos), revelando o ponto de vista de que seus 

comentários não estão recebendo a devida consideração ou são omitidos nos resumos. Embora os 

resultados das entrevistas mostrem um grande apoio para a realização de workshops sobre assuntos 

importantes antes do início de um PDP, muitos entrevistados comentaram que não sabiam que esses 

workshops eram realizados. 

Se as partes interessadas acharem que não conseguem se comprometer com as demandas da 

participação total do Grupo de Trabalho, têm dificuldade em responder aos períodos de comentários 

e não ficam cientes de outros esforços de divulgação, como workshops, elas são alienadas do PDP em 

si. 

Convocações para conselhos de especialistas, questionários e outros métodos usados pelos Grupos 

de Trabalho durante a preparação do Relatório Preliminar 

A análise sistemática dos métodos de trabalho escolhidos pelos Grupos de Trabalho estava fora do 

escopo deste relatório, mas provas informais sugeriram que os membros da comunidade da ICANN 

parecem mais dispostos em participar de PDPs por meio de processos exclusivos direcionados, como 

questionários. Por exemplo, o Grupo de Trabalho de ITRP-C recebeu 100 respostas para um 
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questionário sobre o Regulamento de ITRP-C questão B, Formulários de Autorização (FOAs) para 

limite de tempo.
52

 

Caminhos para avançar 

1. Os esforços de divulgação precisam estar mais alinhados com o incentivo do envolvimento 
em PDPs, usando veteranos em PDPs para agregar novas pessoas ao processo. 

2. A comunidade da ICANN precisa examinar o potencial de modelos alternativos de 
participação no PDP. 

3. O atual PDP também precisa ser examinado a fim de encontrar maneiras de dividir o enorme 
comprometimento associado aos Grupos de Trabalho em partes componentes. Por exemplo, 
pode ser possível dividir o PDP em módulos e possibilitar a participação de outras maneiras 
fora a participação plena em um Grupo de Trabalho ou colaborações discretas durante os 
períodos de comentário público e convocações do Grupo de Trabalho por contribuições. 

 Participação de partes interessadas globais 6.2.2

Existe uma clara evidência estatística de que três das regiões da ICANN não desempenham um papel 

significativo no PDP. A GNSO põe em risco a legitimidade global, um valor central da política 

resultante dos PDPs, quando não inclui os pontos de vista da África, Ásia/Pacífico e das regiões da 

América Latina/Caribe/América do Sul. 

Questões de idiomas 

Existe algum apoio estatístico que apoia o ponto de vista de que o idioma é uma barreira genuína 

para a participação em PDPs. Por exemplo, 97% dos comentários enviados em qualquer período de 

comentário público de PDPs estão em inglês. Nenhum desses comentários foi traduzido para ajudar 

os membros da comunidade da ICANN que não falam inglês. Um entrevistado ressaltou que foi 

impossível obter uma ampla contribuição de sua região, porque os documentos não estavam 

traduzidos em seu idioma.
53

 

Questões culturais 

Existem evidências qualitativas de que, fora as questões de prática operacional (diferença de horário, 

disponibilidade de recursos, suporte para diversos idiomas etc.), o modelo de colaboração e discurso 

integrado ao atual PDP apresenta uma abordagem distintamente Ocidental e não leva em 

consideração outras abordagens culturais para o desenvolvimento e a elaboração de políticas de 

consenso. A falha no recrutamento, no envolvimento e no apoio a participantes de representação 

mais global coloca em risco a legitimidade global das políticas elaboradas usando o PDP. 

Caminhos para avançar 

1. A ICANN deve considerar a reformulação de suas atividades de divulgação a fim de promover 
e apoiar os participantes do Grupo de Trabalho da África, Ásia/Pacífico e as regiões da 
América Latina/Caribe/América do Sul. Vários entrevistados mencionaram que seria 
importante que os esforços de divulgação estivessem mais voltados ao recrutamento para 
Grupos de Trabalho ou utilizasse as lideranças comunitárias das regiões. 

2. Também é possível fazer mais uso dos contatos e das parcerias da ICANN com organizações 
na África, Ásia/Pacífico e as regiões da América Latina/Caribe/América do Sul a fim de 
solucionar as barreiras impostas pelo idioma. 
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 p. 31, Relatório Final sobre o Processo de Desenvolvimento de Políticas da Política de Transferência entre 
Registradores - Parte C, http://gnso.icann.org/en/issues/irtp-c-final-report-09oct12-en.pdf  
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 O idioma em questão era um dos seis idiomas oficiais da ONU. 

http://gnso.icann.org/en/issues/irtp-c-final-report-09oct12-en.pdf
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3. A comunidade da ICANN deve reconsiderar a colaboração subjacente e o modelo de discurso 
do PDP e identificar ajustes que poderão apoiar os participantes que não estão acostumados 
a trabalhar de maneira colaborativa de acordo com o modelo atual. 

Sugestões para pesquisa futura 

Aqueles que responderam às solicitações para uma entrevista para este relatório falavam inglês 

perfeito (mesmo que não fosse sua língua materna) e participaram ativamente do processo. É 

necessário fazer uma pesquisa mais detalhada para entender os motivos pelos quais as partes 

interessadas fora da América do Norte e da Europa não participam. 

 O PDP, a Equipe e a Diretoria 6.2.3

A vida das recomendações do PDP após o Relatório Final 

Por si só, o PDP é um processo público de múltiplas partes interessadas e voltado ao consenso para o 

desenvolvimento de políticas. Entretanto, o PDP na GNSO não funciona de maneira isolada de outras 

partes da ICANN. As entrevistas realizadas para este relatório demonstram que muitas pessoas estão 

preocupadas com as interações entre os produtos do trabalho do PDP e outras partes da organização. 

Especificamente, houve um número significativo de respostas que demonstraram preocupação com 

as políticas elaboradas por meio de uma longa colaboração e negociação sendo alteradas e 

contestadas por outras partes da ICANN “depois do fato consumado”. Em particular, foi levantado um 

receio de que a Diretoria pudesse (como já o fez) alterar políticas propostas ou aceitar a 

implementação alternativa de uma política, o que resultaria na anulação do trabalho do Grupo de 

Trabalho do PDP. Outros entrevistados mostraram preocupação de que alguns membros da 

comunidade fazem lobby com o GAC, o Conselho da GNSO ou a Diretoria da ICANN para obter 

alterações na substância ou uma implementação depois de concluído o Relatório Final de um Grupo 

de Trabalho. 

Interpretações diferentes sobre como resolver possíveis problemas com as recomendações de PDPs 

Embora não tenha sido claramente articulada por nenhum dos entrevistados, a crença geral parece 

ser que, se o Conselho da GNSO ou a Diretoria da ICANN tem preocupações com as recomendações 

de PDPs, eles devem retornar pela cadeia do PDP até o Grupo de Trabalho para reconsideração ou, 

melhor ainda, não deve haver nenhuma preocupação no momento da votação do Conselho da GNSO 

ou da Diretoria da ICANN, já que todas as questões deveriam ter sido levantadas pelas partes 

interessadas durante os processos originais do Grupo de Trabalho. O Conselho da GNSO e a Diretoria 

da ICANN, no entanto, parecem acreditar que têm um papel a desempenhar diretamente na 

modificação das recomendações de políticas a fim de abordar as preocupações que têm ou que foram 

levantadas por outros. Essa diferença nos pontos de vista pode ser resultante das diferentes 

interpretações do PDP da GNSO, conforme definido no Estatuto da ICANN e no Manual de PDP da 

GNSO. No Estatuto da ICANN, a Seção 9 do Anexo A contém quatro subseções que definem dois 

cenários: 

1. A Diretoria da ICANN aprova as recomendações do PDP (descritas na Seção 9 (a)). 
2. A Diretoria da ICANN não aprova as recomendações do PDP, ou seja, ela decide que a política 

“não é do interesse da comunidade da ICANN” (descrito na Seção 9 (b-d)). 

Aqueles que acreditam que a Diretoria não tem o direito de modificar as recomendações de PDPs da 

GNSO parecem achar que esse texto no Estatuto descreve o conjunto completo de ações que a 

Diretoria pode realizar. Aqueles que acreditam que a Diretoria pode fazer modificações nas 
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recomendações de PDPs, no entanto, parecem interpretar que o texto descreve duas ações em um 

conjunto ilimitado de possíveis ações que legitimamente incluem a modificação. 

Da mesma maneira, com relação à modificação de recomendações de PDPs pelo Conselho da GNSO, 

aqueles que acreditam que essas modificações subvertem o processo de política, podem estar 

supondo que, seguindo a essência do desenvolvimento ascendente de políticas por múltiplas partes 

interessadas, o Conselho sempre acreditará que é melhor repassar as preocupações ou as alterações 

propostas às recomendações para o Grupo de Trabalho aprofundar seu trabalho. Contudo, a última 

frase da Seção 12 do Manual de PDP da GNSO afirma: 

“Caso o Conselho da GNSO expresse preocupações ou proponha alterações às recomendações de 
PDPs, pode ser mais apropriado repassar essas preocupações ou recomendações de alterações 
para a respectiva Equipe de PDP para colaboração e acompanhamento.” (Grifo adicionado.) 

 
Um desafio adicional é o fato de que a implementação é uma parte formal do PDP e, como tal, é 
possível haver decisões relacionadas à implementação tomadas pela força-tarefa relevante de 
implementação do Conselho da GNSO que são consideradas como decisões ascendentes para a 
elaboração de políticas que podem subverter o processo ascendente de múltiplas partes interessadas 
que antecederam a fase de implementação. Este relatório não tinha como objetivo revisar o debate 
“política versus implementação”, sendo assim, esse desafio é somente mencionado brevemente para 
dar mais contexto à questão mais ampla de abordar as necessidades observadas com relação à 
modificação de recomendações de PDPs nas fases finais do PDP. 

Como os processos externos à GNSO afetam a dinâmica do Grupo de Trabalho de PDP da GNSO 

Também estão em jogo questões importantes referentes à transparência e à confiança quando o GAC 

ou a Diretoria parecem influenciar ou alterar recomendações de PDP que obtiveram consenso na 

comunidade. Uma alteração feita pela Diretoria em uma política de consenso criada por participantes 

comprometidos, geralmente voluntários, em um processo ascendente com o envolvimento de partes 

interessadas sempre está aberta a perguntas sobre por que e como essas alterações foram feitas. Isso 

se tornou uma preocupação tão prevalente que, em um Grupo de Trabalho muito recente, os 

participantes contestaram os outros membros do Grupo de Trabalho perguntando se eles estavam 

realmente comprometidos com o processo ou se simplesmente intencionavam aguardar a conclusão 

do processo e, depois, fazerem “lobby” para obter os resultados que desejavam em outras partes da 

organização. Alguns dos entrevistados indicaram que o cinismo dos outros participantes com relação 

ao seu compromisso ao PDP era uma barreira para sua própria participação. 

Caminhos para avançar 

É importante ressaltar que a questão identificada nesta seção não é o resultado de um problema 

estrutural com o PDP da GNSO. Em vez disso, essa questão é o resultado de pequenas diferenças 

entre diferentes partes da estrutura da ICANN e diferentes interpretações da documentação oficial do 

PDP. 

1. Este relatório sugere que é necessário haver a aplicação de um processo e um procedimento 
a fim de garantir que as partes da organização não subvertam inadvertidamente a 
responsabilidade e a transparência do PDP. 

2. Seria útil revisitar a documentação oficial que descreve os processos para a tomada de 
decisões do Conselho da GNSO e da Diretoria da ICANN a fim de esclarecer exatamente 
como a vontade dessas entidades de modificar recomendações de PDPs deve ser tratada. 

3. Considerando que alguns participantes de PDPs parecem descontentes com a importância 
dada a suas contribuições durante os processos de Grupos de Trabalho, pode ser 
interessante examinar como o consenso é obtido e se o descontentamento de alguns 
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participantes poderia ser reduzido se houvesse uma documentação melhor sobre o motivo 
pelo qual contribuições ou ideias específicas não foram incluídas como recomendações de 
PDPs. 

6.3 A função do GAC no desenvolvimento de políticas da GNSO 

O GAC representa um conjunto importante de partes interessadas (governos) em qualquer processo 

de desenvolvimento de políticas relacionado a nomes de domínio e tem um histórico de colaborações 

bem-sucedidas em outras áreas da ICANN, por exemplo, nos Grupos de Trabalho de ccNSO e 

participação em revisões da AOC. Entretanto, pelos motivos documentados a seguir, o GAC raramente 

participa de PDPs da GNSO. Primeiro, é importante fornecer algum contexto sobre a função do GAC 

na ICANN. 

 O GAC e a ICANN 6.3.1

O GAC tem sido uma parte integrante do sistema da ICANN desde o início. O primeiro comunicado do 

GAC, datado de 2 de março de 1999, observa a presença de 23 de seus 25 membros, que consistiam 

em governos, organizações governamentais multilaterais e organizações de tratados. O GAC assumiu 

o compromisso de “implementar procedimentos eficientes em apoio à ICANN [...] fornecendo 

conselhos detalhados e oportunos e análise sobre questões relevantes de interesse dos governos”.
54

 

O número de membros e a participação em encontros do GAC têm crescido de maneira constante, 

com a presença de 44 membros em 2004,
55

 58 membros em 2009
56

 e, atualmente, 61 membros e 8 

observadores participando em 2013.
57

 Com o tempo, os encontros do GAC tornaram-se eventos de 

vários dias que incluem interações agendadas com outros grupos de partes interessadas da ICANN. 

Nos últimos anos, o GAC tornou-se mais proativo em seus conselhos sobre políticas.
58

 Seus encontros 

entre sessões com a Diretoria da ICANN em 2011 resultaram na incorporação de conselhos 

governamentais no processo de novos gTLDs por meio de Alertas Precoces, conselhos do GAC e 

correções no formulário de solicitação. O GAC permanece ativo no processo de elaboração de 

políticas da ICANN, com a produção de mais de 30 conselhos do GAC até o momento em 2013. 

 Poderes dados ao GAC pelo Estatuto da ICANN para participar no desenvolvimento 6.3.2

de políticas da GNSO 

O Artigo XI do Estatuto da ICANN é muito específico com relação à fundação do Comitê Consultivo 

para Assuntos Governamentais (GAC). No que diz respeito à função do GAC no PDP da GNSO, é 

possível fazer as quatro observações seguintes: 

                                                                 
54

 Encontro 1 do GAC, Cingapura, 2 de março de 1999, 28(6): 758-786. 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131924/GAC_01_Singapore_Communique.pdf?version=1&
modificationDate=1312231461000&api=v2  
55

 Encontro 19 do GAC, Roma, 29 de fevereiro – 3 de março de 2004 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131950/GAC_19_Rome_Communique.pdf?version=1&modi
ficationDate=1312229551000&api=v2  
56

 Encontro 36 do GAC, Seul, Coreia do Norte, 25-30 de outubro de 2009 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131984/GAC_36_Seoul_Communique.pdf?version=1&modi
ficationDate=1312227059000&api=v2  
57

 Comunicado do GAC, Pequim, abril de 2013 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?ve
rsion=1&modificationDate=1365666376000&api=v2  
58

 Veja o registro de conselhos do GAC 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?ve
rsion=1&modificationDate=1365666376000&api=v2 e observe o aumento do número de conselhos do GAC 
referentes a gTLDs desde 2010. 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131924/GAC_01_Singapore_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312231461000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131924/GAC_01_Singapore_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312231461000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131950/GAC_19_Rome_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312229551000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131950/GAC_19_Rome_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312229551000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131984/GAC_36_Seoul_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312227059000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131984/GAC_36_Seoul_Communique.pdf?version=1&modificationDate=1312227059000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf?version=1&modificationDate=1365666376000&api=v2
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1. O GAC tem uma ordem clara de “considerar e aconselhar” sobre o desenvolvimento de 
políticas na ICANN: 

“O Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais deve considerar e aconselhar sobre as 
atividades da ICANN relacionadas aos assuntos governamentais, principalmente aqueles que 
podem ter uma interação com as políticas da ICANN e várias leis e acordos internacionais ou 
que podem afetar políticas públicas.”

59
 

2. O GAC é autorizado a dar conselhos à Diretoria sobre políticas novas ou existentes: 

“i. O Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais pode enviar questões a Diretoria 
diretamente, por comentário ou conselho ou por recomendação específica de ação ou novo 
desenvolvimento de política ou revisão das políticas existentes.”

60
 

3. O GAC tem a opção de colocar um representante do GAC como um membro sem direito de 
voto no Conselho da GNSO: 

“g. O Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais pode designar um contato não 
votante para cada Conselho de Organização de Suporte e Comitê Consultivo, na medida em 
que o Comitê Consultivo Governamental considere apropriado e útil.”

61
 

4. O Estatuto declara que a Diretoria é responsável por notificar o GAC sobre os períodos de 
comentário público para questões de políticas e deve fazê-lo em tempo hábil.  

“h. A Diretoria deve notificar o Presidente do Comitê Consultivo para Assuntos 
Governamentais oportunamente sobre qualquer proposta que interfira na política pública 
sobre a qual ela ou qualquer organização de suporte da ICANN ou comitê consultivo procure 
comentários públicos e deve levar em conta qualquer resposta oportuna a essa notificação 
antes de executar alguma ação.”

62
 

 Implicações do conselho do GAC na Diretoria e em questões de políticas 6.3.3

Em entrevistas realizadas para este relatório, havia uma ampla variedade de opiniões sobre se as 

intervenções do GAC nos PDPs da GNSO foram úteis, eficazes ou mesmo necessárias para o processo 

de política. Entretanto, os governos, um dos grupos de partes interessadas no ecossistema de 

governança da Internet por múltiplas partes interessadas, por meio do GAC, são um grupo importante 

de participantes em todas as discussões sobre políticas relacionadas ao DNS. Por meio do GAC, os 

governos contribuem com conhecimento e experiência que não podem ser obtidos em outro lugar, 

particularmente no que diz respeito à identificação de questões de política pública e atender ao 

interesse público. As entrevistas realizadas para este relatório identificaram, entretanto, receios de 

que a provisão de conselhos do GAC pode fornecer uma oportunidade estrutural para o GAC ser 

usado por outros jogadores na comunidade como um veículo alternativo para alterações em políticas. 

Especificamente, há uma preocupação de que, quando as partes acharem que determinadas questões 

de políticas não foram encaminhadas a seu favor pelos mecanismos de PDP formal (comentários 

públicos, Grupos de Trabalho etc.), elas tentem trabalhar com o GAC a fim de convencer os governos 

a intervir a seu favor em questões de políticas. Se as pessoas usarem esse tipo de mecanismo 

informal, duas consequências serão observadas: 

                                                                 
59

 Artigo XI, Seção 2, parágrafo 1 do Estatuto da ICANN 
60

 Artigo XI, Seção 2, parágrafo 1.i do Estatuto da ICANN 
61

 Artigo XI, Seção 2, parágrafo 1.g do Estatuto da ICANN 
62

 Artigo XI, Seção 2, parágrafo 1.h do Estatuto da ICANN 
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1. Isso subverte a legitimidade do PDP. 

A comunidade da ICANN desenvolveu o PDP formal da GNSO como uma estrutura acordada 
mutualmente a fim de permitir que várias partes interessadas diferentes, com perspectivas 
distintas, trabalhem juntas para alcançar, como o tempo, um consenso por meio de 
negociação e compromisso. Se as partes estão descontentes com os resultados desse 
processo de política e usam outras oportunidades estruturais, como os conselhos do GAC, 
para propor, criar e revisar essa política, a legitimidade do PDP e seus resultados podem ser 
questionados. 

2. Isso torna o processo do Grupo de Trabalho mais difícil. 

Em alguns PDPs recentes, os membros dos Grupos de Trabalho questionaram os motivos de 
outros voluntários. Especificamente, alguns membros expressaram dúvidas quanto ao apoio 
sincero de outros no grupo ao PDP e se seriam participantes ativos e envolvidos no PDP. 
Considerando que já é difícil recrutar membros para Grupos de Trabalho de PDPs que exigem 
um compromisso longo e intenso, a injeção de suspeita entre os membros de um Grupo de 
Trabalho não afeta apenas aqueles nos Grupos de Trabalho que devem interagir em um 
ambiente de confiança e respeito mútuos, como também pode possivelmente limitar o 
interesse em participar de Grupos de Trabalho futuros. 

 Possibilitando maior participação do GAC em PDPs: soluções propostas até o 6.3.4

momento 

O momento em que o GAC envia à Diretoria da ICANN seus conselhos sobre uma política relacionada 

à GNSO tem um impacto sobre os resultados do PDP da GNSO. Em particular, não há um mecanismo 

no Manual de Operações da GNSO e nem no Estatuto da ICANN para a reabertura das atividades do 

Grupo de Trabalho caso os conselhos do GAC sejam enviados depois que o Grupo de Trabalho da 

GNSO já tiver elaborado a versão preliminar do relatório final e o processo de comentários públicos 

tiver sido concluído. Há evidências de que, quando os conselhos do GAC são fornecidos com atraso no 

processo de desenvolvimento de políticas, eles se separam do modelo ascendente direcionado por 

múltiplas partes interessadas que sustenta o PDP da GNSO. Em vez disso, os processos possivelmente 

improvisados que envolvem o Conselho da GNSO, o GAC, a Diretoria da ICANN, a equipe da ICANN e 

outras partes interessadas tentam encontrar maneiras de integrar os conselhos do GAC aos 

resultados existentes do PDP ascendente. 

Muitas partes interessadas não entendem por que o GAC não pode participar antes no PDP (ou opta 

por não participar), considerando que há claras oportunidades para o GAC fazer isso. A Tabela 5, 

abaixo, fornecida pela equipe da ICANN, apresenta alguns pontos possíveis para o envolvimento do 

GAC com o PDP, incluindo os processos de comentário e de elaboração da versão preliminar e o 

modelo do Grupo de Trabalho: 

Fase do PDP Oportunidade para colaboração Método para buscar colaboração do GAC 

Solicitação para 
Relatório de 
Assunto 

Um Comitê Consultivo pode apresentar 
um assunto para desenvolvimento de 
políticas por decisão desse comitê em 
solicitar um Relatório de Assunto e 
transmissão desse pedido ao Gerente de 
Equipe e ao Conselho da GNSO. 

N/D 

Relatório de 
Assunto 
Preliminar 

Período de comentário público sobre o 
Relatório de Assunto Preliminar a fim de 
incentivar o fornecimento de 
dados/informações adicionais, bem 

Anúncio publicado no site da ICANN e da GNSO e 
abertura de fórum para comentário público 
Anúncio enviado à Secretaria do GAC para 
distribuição 
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Fase do PDP Oportunidade para colaboração Método para buscar colaboração do GAC 

como de opiniões sobre se o PDP deve 
ser iniciado 

Rejeição de PDP 
solicitado por um 
Comitê 
Consultivo 

Se o Conselho da GNSO rejeitar o início 
de um PDP solicitado por um AC, então, 
a opção de reunir com o AC resultará em 
um debate racional seguido por uma 
possível solicitação de reconsideração 

N/D 

Desenvolvimento 
de regulamento 
para o Grupo de 
Trabalho do PDP 

A equipe redatora desenvolverá um 
regulamento para o WG do PDP aberto a 
todos os interessados 

Anúncio publicado no site da GNSO 
Anúncio enviado à Secretaria do GAC para 
distribuição 

Grupo de 
Trabalho 

O Grupo de Trabalho do PDP está aberto 
a todos os interessados em participar, 
tanto pessoas quanto representantes de 
grupos/organizações 

Anúncio publicado no site da GNSO e, se for 
enviado a tempo, incluído na Atualização Mensal 
de Políticas 
Anúncio enviado à Secretaria do GAC para 
distribuição 

Grupo de 
Trabalho  

O WG do PDP deve buscar ajuda em 
uma etapa inicial a fim de obter a 
colaboração de outros SOs/ACs.  

O WG do PDP enviará uma solicitação de 
colaboração por e-mail para a secretaria e o 
Presidente do SO/AC 
A solicitação tipicamente incluirá perguntas e 
opiniões sobre itens específicos, bem como um 
prazo para colaboração (observando que é 
possível solicitar um tempo adicional, se 
necessário) 

Grupo de 
Trabalho 

Relatório Inicial publicado para 
comentário público 
 

Anúncio publicado no site da ICANN e da GNSO e 
abertura de fórum para comentário público 
Anúncio enviado à Secretaria do GAC para 
distribuição 

Deliberações do 
Conselho 

Relatório de Recomendações do 
Conselho à Diretoria, que também inclui 
uma visão geral das consultas realizadas 
e as opiniões recebidas 

N/D 

Votação da 
Diretoria 

Fórum de comentário público antes de a 
Diretoria considerar as recomendações 

Anúncio publicado no site da ICANN e da GNSO e 
abertura de fórum para comentário público 
Anúncio enviado à Secretaria do GAC para 
distribuição 

Votação da 
Diretoria 

Requisito para a Diretoria da ICANN em 
informar o GAC se as recomendações de 
políticas afetam as preocupações de 
política pública  

A Diretoria notificará o GAC  

Implementação O Conselho tem a opção de formar uma 
Equipe de Revisão de Implementação 
para ajudar a Equipe a desenvolver os 
detalhes da implementação (a princípio, 
aberta a todos) 

A convocação de voluntários será divulgada para 
o WG do PDP 

Implementação Os planos de implementação podem ser 
publicados para comentários públicos ou 
consultas adicionais realizadas 
dependendo da natureza das 
recomendações de políticas 

Anúncio publicado no site da ICANN e da GNSO e 
abertura de fórum para comentário público 
Anúncio enviado à Secretaria do GAC para 
distribuição 

Tabela 5: Tabela desenvolvida pela Equipe da ICANN sobre possíveis pontos de envolvimento entre 
o GAC e o PDP da GNSO 

Contudo, o GAC enfrentaria um conjunto de problemas estruturais e operacionais se quisesse tentar 

se envolver no PDP em pontos anteriores no processo: 
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1. Como uma entidade lógica e distinta dentro da ICANN, o GAC geralmente tenta se comunicar 
com outros setores da ICANN por meio de uma voz única e unificada. 

A participação de um representante do GAC em Grupos de Trabalho pode ser algo 
complicado, tanto para o representante quanto para o Grupo de Trabalho. Isso se deve ao 
fato de que o representante acharia difícil falar em nome do GAC, ou mesmo em nome de 
seu próprio governo, durante os debates em tempo real e, em vez disso, precisaria de tempo 
para construir alianças a fim de desenvolver posições endossadas oficialmente sobre os 
assuntos em discussão. 

2. O GAC acharia difícil identificar e nomear uma pessoa com as habilidades e o histórico certos 
para muitos dos debates sobre política que são realizados nos PDPs. 

Considerando a natureza altamente especializada das questões em discussão nos recentes 
PDPs da GNSO, já é um desafio encontrar pessoas adequadamente habilitadas entre a 
grande comunidade da ICANN dispostas a participar em PDPs. O GAC, com seu número 
limitado de membros, a maioria deles, por definição, especialistas em política em vez de 
técnicos, enfrenta um desafio ainda maior para encontrar representantes com as habilidades 
adequadas para participar em um Grupo de Trabalho de PDP da GNSO. 

3. Membros do GAC enfrentam restrições de recursos 

As pessoas que representam seus governos no GAC achariam especialmente difícil dedicar o 
tempo necessário para um Grupo de Trabalho. Conforme demonstrado na Seção 4.3, há um 
calendário bem movimentado para a governança da Internet: representantes de governo, 
em particular, têm compromissos grandes de tempo com vários processos relacionados à 
governança da Internet que ocorrem na esfera intergovernamental, o que limita o tempo 
disponível para se comprometerem com as atividades em andamento dos Grupos de 
Trabalho. 

Uma alternativa para a participação do GAC nos Grupos de Trabalho de PDPs é o envolvimento do 

GAC nos períodos de comentários públicos.  Contudo, o GAC acharia muito difícil, e não impossível, 

trabalhar dentro dos atuais cronogramas para os processos de comentários públicos. Novamente, a 

combinação dos limites de recursos e da capacidade de coordenar o GAC a curto prazo para 

comentários públicos dificultaria muito para o GAC conseguir consultar seus governos internos, 

coordenar e negociar entre os governos e chegar a um acordo sobre uma posição mútua. 

Então, em resumo, os cronogramas associados aos PDPs da GNSO simplesmente não são 

configurados tendo em mente as capacidades operacionais do GAC. 

 Uma necessidade de encontrar novas maneiras para ver a interação do GAC com o 6.3.5

PDP 

Conforme descrito anteriormente, a participação ativa do GAC em Grupos de Trabalho de PDPs é 

muito improvável e uma participação mais limitada durante os períodos de comentários públicos são 

operacionalmente impraticáveis. Fora esses dois mecanismos, os atual PDP não contém nenhum 

processo alternativo formal para o GAC participar em PDPs da GNSO. Há evidências, no entanto, que 

o Conselho da GNSO e o GAC estão trabalhando em mecanismos de envolvimento informal para 

melhorar as comunicações entre esses setores essenciais da ICANN. 

Vale a pena lembrar que alguns grupos de partes interessadas agora veem o GAC como uma 

proteção. Como uma maneira de evitar a implementação de políticas com falhas, o GAC é uma 



 

 

Relatório Final 

Estudo de Avaliação de PDP da GNSO pela ATRT2 
 

63 
 

ferramenta muito imprecisa para fazer alterações específicas em políticas.  Entretanto, vários grupos 

recentemente usaram o GAC como ouvintes para expressar o ponto de vista de que políticas 

desenvolvidas em outros setores na organização têm características insatisfatórias de política pública.  

Em nossas entrevistas houve fortes manifestações de que o GAC não deveria se envolver na avaliação 

de políticas finalizadas de trabalhos realizados nos PDPs.  No entanto, também houve uma forte 

manifestação de que o GAC era uma proteção necessária contra o desenvolvimento e a 

implementação de políticas insatisfatórias. 

Embora acreditemos que não haja problemas estruturais no Estatuto que impeçam o GAC de interagir 

diretamente com a GNSO por meio de PDPs, talvez um modo mais adequado de abordar o GAC seja 

com pequenas solicitações de informações e conselhos, em vez de comentários detalhados sobre 

Relatórios Iniciais ou Versões Preliminares de PDPs. 

Este relatório sugere que o PDP da GNSO precisará de ajustes se não for possível haver um 

envolvimento bem-sucedido com o GAC até a conclusão do PDP. Duas possíveis abordagens são: 

1. Tornar a mecânica do processo de contribuição do PDP mais flexível, de modo que fique mais 
fácil para o GAC responder. 

Essa pode ser uma iniciativa conjunta do GAC/GNSO cujo objetivo seria uma redefinição dos 
modos de participação do GAC no contexto do PDP. 

2. Adicionar ao PDP, talvez ao Relatório Inicial, uma tarefa que exija especificamente uma 
opinião (ou uma declaração de que não será dada uma opinião) do GAC. 

A Seção 9 do Manual da GNSO atualmente declara: “a Equipe de PDP deve buscar a opinião 
de outros ACs e SOs”. No entanto, pode ser mais eficaz se as solicitações de colaboração do 
GAC, e possivelmente de outros ACs e SOs, sejam colocadas no mesmo nível que as 
solicitações de declarações de Grupos Constituintes e de Partes Interessadas da GNSO.
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 No início da Seção 9 do Manual de PDP da GNSO, há a seguinte afirmação: “A Equipe de PDP deve solicitar 
declarações formalmente de cada Grupo Constituinte ou de Partes Interessadas nas etapas iniciais do PDP”. 
(Grifo adicionado.) 
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 O PDP da GNSO cumpre com a missão da ICANN no que diz 7

respeito ao desenvolvimento de políticas? 

7.1 A missão da ICANN 

A missão da ICANN é declarada na Seção 1 do Artigo 1 do Estatuto da ICANN. Em particular: 

A missão da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números ("ICANN") é 
coordenar, de forma geral, os sistemas de identificadores exclusivos da Internet globais e, 
particularmente, garantir a operação estável e segura dos sistemas de identificadores exclusivos 
da Internet. 

A função do desenvolvimento de políticas é, portanto, criar políticas que permitam à ICANN 

desempenhar a função de coordenação global dos sistemas de identificadores exclusivos da Internet, 

ao mesmo tempo que garante a operação estável e segura dos sistemas de identificadores exclusivos 

da Internet.  

No contexto específico do PDP da GNSO, sua função para cumprir com a missão da ICANN é garantir 

que a ICANN possa coordenar o sistema de gTLDs, dando atenção em particular à estabilidade e à 

segurança do sistema de gTLDs. Considerando que a missão da ICANN se refira ao sistema de nomes 

de domínio em geral, pode ser apropriado pressupor que o desenvolvimento de políticas de gTLDs 

também deva considerar a estabilidade e a segurança geral de todo o sistema de nomes de domínio. 

Existem diversos valores centrais, associados à missão da ICANN, especificados na Seção 2 do Artigo 1 

do Estatuto da ICANN. Os seguintes valores centrais são de interesse particular para essa revisão do 

PDP da GNSO: 

4. Buscar e apoiar uma participação ampla e informada, refletindo as diversidades funcionais, 
geográficas e culturais da Internet, nos níveis de desenvolvimento de política e tomada de 
decisões. 
6. Introduzir e promover a competição no registro de nomes de domínio, quando for possível e 
benéfico para o público. 
7. Utilizar mecanismos de desenvolvimento de política abertos e transparentes que (i) promovam 
decisões bem informadas, baseadas na orientação de especialistas, e (ii) garantam que as 
entidades mais afetadas possam participar do processo de desenvolvimento de política. 
11. Embora estabelecida no setor privado, reconhecer que os governos e as autoridades públicas 
são responsáveis pela política pública e levar devidamente em consideração as recomendações 
do governo ou de autoridades públicas. 

A capacidade de o PDP da GNSO refletir esses valores centrais é debatida abaixo: 

 Valor central 4 7.1.1

Buscar e apoiar uma participação ampla e informada, refletindo as diversidades funcionais, 

geográficas e culturais da Internet, nos níveis de desenvolvimento de política e tomada de decisões. 

Conforme documentado no Estatuto da ICANN e no Manual de PDP da GNSO, o PDP da GNSO fornece 

várias oportunidades para as partes interessadas afetadas documentarem suas necessidades e 

desejos, bem como contribuir com suas perspectivas sobre os PDPs ativos. As partes interessadas 

podem participar como membros de Grupos de Trabalho ou contribuir durante os períodos de 

comentário público. Os grupos de trabalho também são obrigados a buscar as opiniões de cada Grupo 



 

 

Relatório Final 

Estudo de Avaliação de PDP da GNSO pela ATRT2 
 

65 
 

Constituinte e de Partes Interessadas e são altamente recomendados a solicitar as opiniões de outros 

ACs e SOs. Além disso, embora não seja exigido pelo Estatuto ou pelo Manual de PDP da GNSO, os 

Grupos de Trabalho solicitam as opiniões por outros meios, como questionários online. A variedade 

de oportunidades disponível para fornecer contribuição deve, em teoria, possibilitar que instâncias do 

PDP da GNSO coletem uma ampla diversidade de material no qual é possível fundamentar as 

recomendações.  

Considerando que a maioria esmagadora de participantes em PDPs da GNSO é da América do Norte e 

da Europa (consulte a Seção 5), não está completamente claro que o PDP da GNSO, conforme 

praticado, seja suficientemente capaz de apoiar diversos níveis de participação geográfica e 

linguística. Conforme declarado na Seção 5.4, a participação equilibrada, em termos de geografia, 

grupo de partes interessadas e gênero, é algo difícil de conseguir. O fato de que a maioria dos 

membros do Conselho da GNSO é de países desenvolvidos significa que pode ser fácil para o Conselho 

ignorar os desequilíbrios na representação de PDPs individuais. Os desequilíbrios na participação 

também podem afetar os processos de tomada de decisões com base nas contribuições fornecidas 

pelos Grupos de Trabalho. Por exemplo, se somente um comentário público em inglês, pequeno e 

nada fácil de entender, for recebido de uma somaliana (cujo primeiro idioma não é o inglês e que se 

esforçou para expressar seus pensamentos em inglês), mas 15 comentários públicos, longos e bem 

estruturados, forem recebidos de falantes nativos de inglês dos EUA, um Grupo de Trabalho que tem 

uma maioria composta de membros dos EUA e da Europa pode inadvertidamente dar menos 

consideração ao comentário da somaliana do que aos comentários mais detalhados dos EUA.  

 Valor central 6 7.1.2

Introduzir e promover a competição no registro de nomes de domínio, quando for possível e 

benéfico para o público. 

Considerando o domínio de participantes da América do Norte e da Europa nos PDPs da GNSO 

examinados, há um risco significativo de que o desenvolvimento de políticas favoreça o ambiente 

específico em que operam os negócios dos EUA e da Europa, possivelmente em detrimento ao 

daqueles que operam em ambientes menos regulados ou em países de desenvolvimento em que os 

mercados ainda não concorrem em pé de igualdade com os mercados nos EUA e na Europa. Uma vez 

que os registros de nomes de domínio não são vinculados a fronteiras nacionais, a falta evidente de 

participação ativa de regiões fora da América do Norte e da Europa cria o risco de os PDPs da GNSO 

produzirem recomendações que favoreçam os ambientes corporativos na América do Norte e na 

Europa, em vez de incentivar um campo em nível de igualdade para todos os possíveis participantes 

no mercado de nomes de domínio.   

 Valor central 7 7.1.3

Utilizar mecanismos de desenvolvimento de política abertos e transparentes que (i) promovam 

decisões bem informadas, baseadas na orientação de especialistas, e (ii) garantam que as entidades 

mais afetadas possam participar do processo de desenvolvimento de política. 

As etapas do PDP da GNSO estão publicamente disponíveis a todos e contêm vários mecanismos que 

permitem a colaboração pública no processo por qualquer pessoa ou entidade que quiser participar. 

A publicação de todo o material associado a cada instância do PDP, incluindo as deliberações do 

Grupo de Trabalho (arquivos de e-mail, transcrições de encontros etc.), acrescentam uma 

transparência significativa a cada PDP realizado.  

Contudo, em um nível mais abstrato, o agrupamento ligeiramente diferente das etapas do PDP 

documentado no Estatuto da ICANN e no Manual de PDP da GNSO (Consulte a Seção 3.3) afeta, sim, a 
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transparência do processo. Na verdade, pode ser mais apropriado descrever os mecanismos de 

desenvolvimento de políticas como “ligeiramente nebulosos”. O fato de a página da Web
64

 do 

Processo de Desenvolvimento de Políticas da GNSO conter nove fluxogramas (sendo que oito deles 

formam uma série de eventos em etapas do PDP) para ilustrar o processo sugere que o Conselho da 

GNSO e a equipe da ICANN estão cientes dessa falta de clareza total. Tendo em vista a complexidade 

do PDP, o agrupamento ligeiramente diferente das etapas do PDP no Estatuto, no Manual de PDP da 

GNSO e nos fluxogramas no site da GNSO, bem como as restrições gerais de tempo para todas as 

partes interessadas da ICANN, o PDP da GNSO, da maneira que está documentado atualmente, 

poderia contribuir para a falta de diversidade na participação ativa durante os PDPs. Isso se deve ao 

risco de que os membros da comunidade podem não estar cientes do quanto certas fases da 

colaboração pública são importantes para o desenvolvimento de recomendações pelo Grupo de 

Trabalho. Em vez disso, somente aqueles com um conhecimento enciclopédico do processo 

compreendem totalmente quando dedicar tempo a fim de acompanhar ou de contribuir ativamente 

para o PDP. As partes interessadas menos informadas podem se sentir deslocadas por causa da 

complexidade geral do processo e, devido à existência de restrições no seu tempo, optar por não 

gastar tempo se envolvendo em PDPs. 

O atual PDP da GNSO, conforme praticado, não requer, nem na etapa do Relatório de Assunto nem na 

do Grupo de Trabalho, a identificação específica das entidades que podem ser mais afetadas pelo PDP 

ou dos especialistas que podem ajudar no PDP. O Relatório de Assunto deve descrever o impacto do 

assunto proposto para um PDP na parte solicitante (Diretoria, Conselho da GNSO ou AC), mas não 

precisa identificar os impactos do assunto nas outras partes. Embora seja claro que o Relatório de 

Assunto deve ter um escopo limitado, a identificação clara das partes afetadas (não apenas por grupo 

constituinte ou AC, mas conforme necessário, talvez de modo mais detalhado) poderia ajudar o 

Conselho da GNSO, e posteriormente o Grupo de Trabalho, a identificar grupos específicos cuja 

participação no processo deve ser incentivada ativamente.
65

  

 Valor central 11 7.1.4

Embora estabelecida no setor privado, reconhecer que os governos e as autoridades públicas são 

responsáveis pela política pública e levar devidamente em consideração as recomendações do 

governo ou de autoridades públicas. 

A Seção 6.3 demonstrou que há um desafio significativo para a ICANN nessa área. Conforme 

documentado anteriormente neste relatório, o PDP apresenta muitas oportunidades para 

participação e as recomendações de governos e de autoridades públicas são bem-vindas em todas 

essas oportunidades. Especificamente, quando os governos têm um interesse próprio significativo no 

resultado, as autoridades públicas ficam muito dispostas a contribuir extensamente dentro dos 

limites do PDP. O recente PDP sobre IGO-INGO é um bom exemplo desse processo funcionando da 

maneira que foi projetado. 

A política pública requer conhecimento específico e o melhor recurso da ICANN para expertise sobre 

política pública está no GAC.  A Seção 6.3 documentou o desafio de obter conselhos do GAC nas 

etapas iniciais do PDP. Entretanto, as entrevistas com os membros do GAC evidenciaram o fato de 
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 http://gnso.icann.org/en/node/31379/  
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 Por exemplo, o Final Issue Report: Translation and Transliteration of Contact Information (Relatório de Assunto 
Final: a Tradução e a Transliteração de Informações de Contato), declara que o assunto “afeta uma grande 
porcentagem de registrantes (pessoas e organizações) de TLDs genéricos (gTLDs), registradores e registros”. 
Entretanto, ele não declara explicitamente que o assunto é particularmente relevante para as partes interessadas 
que usam texto que não é ASCII (partes interessadas fortemente associadas a economias emergentes da Internet 
e que, até o momento, não têm contribuído significativamente para a política da GNSO).  

http://gnso.icann.org/en/node/31379/
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que eles são muito sensíveis à interseção entre política pública e política de infraestrutura, de 

mercado e operacional de DNS. É nessa interseção que o GAC interviu e na qual a Diretoria da ICANN 

considerou cuidadosamente essas intervenções. 

Embora essa estrutura de intervenção do GAC realmente funcione, nem todos estão contentes com o 

impacto que tem no PDP orientado por partes interessadas. A relação entre o momento em que as 

recomendações dos governos e das autoridades públicas são fornecidas e o trabalho contínuo do 

desenvolvimento de política na GNSO é um dos assuntos mais delicados para o futuro do PDP. 
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Anexo A: Metodologia detalhada 

A.1   Abordagem e fontes de dados 

O RFP formulado pela ATRT2 define o escopo do trabalho para este estudo a fim de realizar uma 

análise essencial da eficácia do Processo de Desenvolvimento de Políticas da GNSO como um 

instrumento para a elaboração ascendente de políticas por múltiplas partes interessadas. 

Parte da análise necessária do processo de PDP é identificar as diferenças entre o processo definido e 

a prática real, e uma variedade de métricas baseadas em participação.  O RFP prevê que parte da 

pesquisa será focada no arquivo publicado.  Uma abordagem quantitativa é apropriada para fornecer 

métricas com base na participação real por região, grupo de partes interessadas, incluindo o GAC, e 

identificar por meio do exame de evidências até que ponto todas as partes interessadas participam do 

PDP. 

O RFP também requer que este estudo identifique os pontos fortes e os pontos fracos no processo, 

até que ponto o processo incorpora os pontos de vista, os conselhos e as necessidades de todas as 

partes interessadas, e avalie até que ponto o PDP produz políticas satisfatórias em apoio ao interesse 

público.  A Equipe da ICC considera a perspectiva de que os participantes do processo seriam uma 

fonte inestimável de opiniões e informações sobre a eficácia do PDP, bem como as possíveis áreas 

para melhoria. 

Sendo assim, nossa pesquisa incluiu tanto elementos quantitativos quanto qualitativos.  

A.2   Documentação escrita: uma análise quantitativa 

A Equipe da ICC identificou as seguintes fontes de dados: 

 Documentos publicados definindo o PDP como um processo, incluindo o Estatuto da ICANN, 
o Manual de PDP da GNSO, materiais de tutorial do PDP da GNSO e registros públicos da 
discussão para possíveis alterações no PDP. 

 Registros publicados relacionados a PDPs específicos. Esses registros incluem, entre outros, 
os sites de portais de PDPs que fornecem listas de e-mails, listas de presença, wikis, arquivos 
de comentários e análise, além de informações descritivas e explicativas. A tabela na Seção 5 
descreve as páginas da Web em que a maioria do material de referência para a análise 
quantitativa foi encontrada. 

 A equipe da ICANN foi disponibilizada para a Equipe da ICC, a fim de fornecer esclarecimento 
sobre os materiais disponíveis publicamente e para ajudar a identificar os registros de 
interesse para a Equipe da ICC. 

 Material em geral da GNSO, incluindo transcrições, gravações em MP3 e os registros de 
encontros do Conselho da GNSO também foram consultados. 

As principais fontes disponíveis são extensas e abrangentes. Para ajudar em uma análise essencial do 

processo, a Equipe da ICC desenvolveu critérios objetivos e mensuráveis com os quais avaliar a 

eficácia do PDP. 

O PDP fornece dois métodos principais para a participação: Grupos de Trabalho e comentário público. 

Para o PDP conseguir cumprir com a promessa de elaborar políticas de maneira ascendente e por 

múltiplas partes interessadas, bem como os objetivos de interesse público da ICANN, a diversidade de 

partes interessadas (por tipo de parte interessada, região geográfica) é relevante, assim como o 

equilíbrio entre a participação de homens e mulheres, e quaisquer alterações com o tempo. Para ser 
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eficaz em um ambiente tão dinâmico, o PDP também deve equilibrar cronogramas com o exame 

rigoroso dos assuntos. 

As métricas derivadas da análise quantitativa incluem: 

1. Grupos de trabalho: 

a. Tamanho do grupo de trabalho por assunto 
b. Participação em grupos de trabalho por gênero 
c. Número de Grupos de Trabalho em que os participantes entraram 
d. Participação em grupos de trabalho por região geográfica, e quaisquer alterações com o 

tempo 

2. Comentários públicos: 

a. Comentários individuais versus comentários de organizações 

i. Sobre relatórios de assunto 

ii. Sobre relatórios iniciais 

b. Distribuição regional de comentários 

i. Sobre relatórios de assunto 

ii. Sobre relatórios iniciais 

3. Tempo decorrido dedicado a PDPs 

a. Ao relatório inicial 

b. Ao relatório final 

c. Regulamento ao relatório final 

Os dados foram coletados por meio de uma análise das listas de e-mail, dos arquivos de comentários 

públicos e por meio de uma análise dos dados em comparação a outras fontes de informações 

(Declarações de Interesse, comentários por escrito ou fontes em sites externos).  Sempre que 

possível, cada comentário público e os dados demográficos dos Grupos de Trabalho foram 

categorizados de acordo com as informações fornecidas (direta ou indiretamente) pelos próprios 

participantes. 

A.3   Opiniões dos participantes: uma Abordagem qualitativa 

Foram consultadas duas fontes de dados de opiniões: 

1. Um questionário qualitativo estruturado realizado pela Equipe da ICC 
2. Uma conversa online por e-mail criada para o projeto da ATRT2, e na qual participaram sete 

presidentes de Grupos de Trabalho atuais e anteriores 

A.3.1   Questionário qualitativo 

Para complementar o entendimento da Equipe da ICC, e conforme antecipado no RFP, a Equipe da 

ICC realizou uma série de entrevistas com participantes em PDPs. 

Foram realizadas 30 entrevistas, ou seja, mais de 28% do número total de participantes em PDPs. 

Estatisticamente, essa é uma amostra significativa. 

Os entrevistados eram de uma base geográfica razoavelmente diversificada. 
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Os entrevistados tinham um histórico diversificado em partes interessadas, incluindo grupos 

constituintes da GNSO, entre outros (por exemplo, o ALAC).  Os membros do GAC não participaram 

do questionário qualitativo (veja abaixo). 

 

Figura 29: Entrevistados por Grupo de Partes Interessadas 
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Figura 28: Entrevistados por Região Geográfica 
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Um conjunto de perguntas padronizadas 

Embora fosse importante captar os pontos de vista individuais, também era necessário fazer 

comparações significativas entre as amostras de dados. Um questionário padronizado foi 

desenvolvido que solicitava as opiniões sobre uma variedade de assuntos destacados no RFP, com o 

objetivo de captar os pontos de vista sobre a eficácia do PDP enquanto um instrumento ascendente 

para a elaboração de políticas por múltiplas partes interessadas.   

A Equipe da ICC trabalhou para redigir um conjunto de perguntas, a fim de garantir que nenhum 

ponto de vista único prevalecesse ao elaborar as perguntas. 

Em vez de respostas Sim/Não às perguntas de opinião, foi usada uma metodologia respeitada para 

pesquisas qualitativas baseadas em opiniões (a Escala Likert). Isso ofereceu aos entrevistados uma 

gama de possíveis respostas, desde Concordo totalmente, Concordo, Não concordo nem discordo 

totalmente, Discordo, Discordo totalmente e Não se aplica/Não tenho informações suficientes para 

julgar.   

A fim de evitar possíveis tendências nas amostras de dados, a Equipe da ICC criou uma lista de 

entrevistados potenciais, garantindo a diversidade geográfica e de partes interessadas, e o equilíbrio 

de gênero. 

Desafios e mitigações 

Este projeto apresentou vários desafios. Primeiro, a Equipe da ICC foi indicada durante a temporada 

de férias no hemisfério norte. Muitos dos possíveis entrevistados estavam em férias e tinham 

acabado de retornar das férias nesse período. Somente no início de setembro foi possível iniciar as 

entrevistas. Apesar dos diversos lembretes, somente 35 entrevistados foram agendados e 30 

entrevistas foram realizadas. O prazo rigoroso para a produção da versão preliminar do relatório final 

da ATRT2 e o tempo necessário para a tradução impuseram uma data de encerramento abrupto na 

coleta de dados, análise e geração de relatório. Isso efetivamente reduziu a janela ativa para pouco 

mais de três semanas. 

Os requisitos da ATRT2 para uma abordagem baseada em evidências a fim de entender a eficácia de 

PDPs em todas as suas fases exigiu um longo questionário. Embora a Equipe da ICC tenha trabalhado 

para reduzir o número de perguntas, a duração geral das entrevistas (dependendo da extensão das 

respostas) ficou entre 30 a 100 minutos. 

A extensão do questionário e a complexidade do assunto resultaram em outro possível desafio: para 

não falantes nativos do inglês, a realização desse questionário por telefone, sem poder ler as 

perguntas, poderia apresentar desafios para a compreensão das pergunta e a formulação das 

respostas. Para solucionar isso, o questionário usado para os entrevistados foi disponibilizado online e 

os entrevistados foram convidados a participar pelo formulário online, se isso fosse mais conveniente 

para eles. 

Outra possível causa para a baixa adesão pode ter sido o “desgaste de voluntários”, identificado em 

outras partes da comunidade da ICANN, que pode ocorrer quando um grupo relativamente pequeno 

de pessoas é o alvo de muitas intervenções, incluindo entrevistas de pesquisa.   

As perguntas 

As restrições de tempo significaram que o conjunto de perguntas para o questionário deveria ser 

revisado rapidamente e que não seria possível realizar testes longos nem consultar a equipe da ATRT2 

sobre o conjunto de perguntas. Entretanto, apesar das restrições, a maioria das perguntas pareceu 
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funcionar bem na prática. Algumas foram identificadas pelos participantes ou pela Equipe da ICC 

como possivelmente ambíguas, pedindo uma só opinião sobre dois ou mais fatores, potencialmente 

induzindo o entrevistado ou gerando um problema. Essas perguntas foram a 3.9, 3.11 e a 3.24. Para 

reduzir esses problemas, as respostas para essas perguntas foram tratadas com cuidado, e não foram 

consideradas em nenhuma das principais descobertas. 

A.3.2   Presidentes dos Grupos de Trabalho 

Esta análise qualitativa consistiu na revisão de uma conversa por e-mail envolvendo sete presidentes 

atuais e anteriores de Grupos de Trabalho. A conversa por e-mail foi iniciada pela ATRT2 e está 

publicada no arquivo de e-mails da ATRT2
66

. 

A conversa foi analisada quanto aos dados demográficos e ao número de respostas por participante. 

Os assuntos em destaque foram identificados e agrupados em títulos mais amplos. 

Essa conversa também foi usada para identificar os assuntos de interesse aos participantes que, por 

terem sido presidentes de Grupos de Trabalho, tinham um conhecimento maior e estavam mais 

interessados no PDP. 

A.3.3   Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais 

A análise qualitativa foi complementada por entrevistas com quatro membros atuais do GAC, 

incluindo a Presidente do GAC.  Nossa orientação recebida pela ATRT2 era de não pedir ao GAC para 

responder ao questionário.  Em vez disso, usamos um conjunto de perguntas discursivas para 

estruturar as entrevistas.  Essas conversas consistiram em quatro teleconferências realizadas em um 

período de três dias, e os resultados dessas conversas serviram de base para as descobertas 

apresentadas na Seção 5 do relatório. 

A.4   Gerenciamento de conflitos de interesse 

A Equipe da ICC é composta por “conhecedores” do processo da ICANN. Isso proporciona várias 

vantagens, particularmente em um projeto com prazos apertados. A Equipe da ICC colocou em vigor 

um sistema robusto para o gerenciamento de qualquer conflito de interesse. Os conflitos de interesse 

foram declarados proativamente pelos membros da equipe e os detalhes foram relatados ao 

Presidente da ATRT. Quando foram identificados conflitos para uma pessoa específica, ela se retirou 

do trabalho relevante e o repassou a colegas. 

Um dos membros da Equipe da ICC também é Presidente de um Grupo Constituinte da GNSO. Tendo 

declarado o interesse, essa pessoa não participou do processo de entrevistas sobre o aspecto 

qualitativo do projeto. 
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 Consulte http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000680.html e as mensagens subsequentes na conversa 
“PDP — Discussão com a ATRT2 01-29 

http://mm.icann.org/pipermail/atrt2/2013/000680.html
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Anexo B: Série de oito fluxogramas ilustrando o atual PDP da GNSO 

Seguem abaixo os oito fluxogramas desenvolvidos pela equipe da ICANN e publicados na página da 

Web da GNSO, “Processo de Desenvolvimento de Políticas (PDP) da GNSO”.
67
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 http://gnso.icann.org/en/node/31379/  

http://gnso.icann.org/en/node/31379/
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Anexo C: Descrição detalhada de quem, o quê, como e quando das etapas do PDP da GNSO  

O Quê Quem Como Quando Resultado 

1. (Se a solicitação do 
Relatório de Assunto 
estiver sendo considerada 
pela GNSO) Realizar um 
workshop sobre o assunto 

Conselho da 
GNSO 

Não especificado Antes do envio da solicitação por 
Relatório de Assunto 

 Entendimento mais claro do assunto 
 Maior apoio para a solicitação do 

Relatório de Assunto 

2. Solicitar um Relatório de 
Assunto 

Diretoria da 
ICANN, Conselho 
da GNSO ou AC 

Preencher modelo de solicitação Conforme necessário Solicitação de Relatório de Assunto enviada 
para a equipe da ICANN e, se a solicitação 
foi enviada pela Diretoria ou um AC, 
também para o Conselho da GNSO 

3. Criar um Relatório de 
Assunto preliminar 

Gerente da 
Equipe da ICANN 

Escrever relatório com base nos elementos a) 
a f) listados na Seção 4 do Anexo A do 
Estatuto 

Publicar em até 45 dias após o 
recebimento da Solicitação de 
Relatório de Assunto (é possível 
solicitar uma extensão) 

Elaboração do Relatório de Assunto 

4. Solicitar comentários 
públicos sobre o Relatório 
de Assunto preliminar 

Gerente da 
Equipe da ICANN 

Publicar o relatório no site da ICANN Em até 45 dias após o recebimento da 
Solicitação de Relatório de Assunto (é 
possível solicitar uma extensão) 

Relatório publicado.
68

 Anúncio de 
convocação para comentários públicos. 

5. Comentar sobre o 
Relatório de Assunto 
preliminar 

Comunidade da 
ICANN 

Publicar comentários no fórum de 
comentário público da ICANN 

Aberto por pelo menos 30 dias após a 
publicação da convocação de 
comentários 

Todos os comentários públicos publicados 
no site da ICANN 

6. Resumir e analisar os 
comentários públicos 

Gerente da 
Equipe da ICANN 

Escrever relatório. (Não há um formato 
especificado oficialmente para o relatório) 

Em até 30 dias após o encerramento do 
fórum de comentário público (é 
possível solicitar uma extensão) 

Relatório sobre os comentários públicos é 
encaminhado ao Presidente do Conselho 
da GNSO 

7. (Se os comentários 
recebidos exigirem ajustes 
no Relatório de Assunto) 
Escrever uma segunda 
versão, e “Final”, do 
Relatório de Assunto  

Gerente da 
Equipe da ICANN 

Escrever relatório com base nos elementos a) 
a f) listados na Seção 4 do Anexo A do 
Estatuto e no feedback recebido durante o 
período de comentário público 

Em até 30 dias após o encerramento do 
fórum de comentário público (é 
possível solicitar uma extensão) 

Relatório de Assunto Final encaminhado ao 
Presidente do Conselho da GNSO 
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 A Equipe da ICANN é incentivada a traduzir o Resumo Executivo do Relatório de Assunto Preliminar nos seis idiomas da ONU, publicando as versões traduzidas conforme são 
disponibilizadas. 
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O Quê Quem Como Quando Resultado 

8. (Se o Relatório de Assunto 
foi solicitado pela 
Diretoria da ICANN) 
Decidir iniciar um PDP 
formal 

Conselho da 
GNSO 

Confirmar o recebimento do Relatório de 
Assunto Final e iniciar formalmente o PDP 

Se o Relatório de Assunto Final foi 
recebido: 
 Com pelo menos 10 dias corridos de 

antecedência ao próximo encontro 
do Conselho da GNSO, debater sobre 
ele nesse próximo encontro do 
Conselho após o envio 

 Com menos de 10 dias corridos de 
antecedência ao próximo encontro 
do Conselho da GNSO, debater sobre 
ele no encontro que sucederá esse 
próximo encontro do Conselho. 

(O debate não poderá ser postergado 
por mais de um encontro do Conselho) 

O PDP é iniciado formalmente 

9. (Se o Relatório de Assunto 
foi solicitado pelo 
Conselho da GNSO ou um 
AC) Decidir iniciar um PDP 
formal 

Conselho da 
GNSO 

Uma votação do Conselho da GNSO com base 
na consideração do Conselho sobre o 
Relatório de Assunto Final   
 Para iniciar um PDP dentro do Escopo é 

necessário uma votação a favor de: 
o mais de 1/3 de cada Casa, OU  
o mais de 2/3 de uma Casa 

 Para iniciar um PDP fora do Escopo é 
necessário uma votação a favor da Maioria 
Extraordinária da GNSO: Ou seja: 
o 2/3 dos membros do Conselho de 

cada Casa, OU 
o 3/4 de uma Casa ou a maioria da 

outra Casa 

Se o Relatório de Assunto Final foi 
recebido: 
 Com pelo menos 10 dias corridos de 

antecedência ao próximo encontro 
do Conselho da GNSO, debater sobre 
ele nesse próximo encontro do 
Conselho após o envio 

 Com menos de 10 dias corridos de 
antecedência ao próximo encontro 
do Conselho da GNSO, debater sobre 
ele no encontro que sucederá esse 
próximo encontro do Conselho. 

(O debate não poderá ser postergado 
por mais de um encontro do Conselho) 

O PDP é iniciado formalmente 
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O Quê Quem Como Quando Resultado 

10. Desenvolver o 
Regulamento do PDP 

Um grupo 
formado na 
direção do 
Conselho da 
GNSO 

Escrever o Regulamento com base nos 
elementos especificados nas Diretrizes do 
Grupo de Trabalho da GNSO:  
Identificação do Grupo de Trabalho 
Missão 
Finalidade e Resultados 
Formação 
Equipe e Organização 
Regras de Envolvimento 

O Conselho da GNSO indicará o 
cronograma esperado. 

O Regulamento proposto é apresentado ao 
Presidente do Conselho da GNSO 

11. Aprovar o Regulamento 
do PDP 

Conselho da 
GNSO 

Uma votação do Conselho da GNSO com base 
na consideração do Conselho sobre o 
Relatório de Assunto Final   
 Para iniciar um PDP dentro do Escopo é 

necessário uma votação a favor de: 
o mais de 1/3 de cada Casa, OU  
o mais de 2/3 de uma Casa 

 Para iniciar um PDP fora do Escopo é 
necessário uma votação a favor da Maioria 
Extraordinária da GNSO: Ou seja: 
o 2/3 dos membros do Conselho de 

cada Casa, OU 
o 3/4 de uma Casa ou a maioria da 

outra Casa 

Se o Regulamento proposto foi 
recebido: 
 Com pelo menos 10 dias corridos de 

antecedência ao próximo encontro 
do Conselho da GNSO, debater sobre 
ele nesse próximo encontro do 
Conselho após o envio 

 Com menos de 10 dias corridos de 
antecedência ao próximo encontro 
do Conselho da GNSO, debater sobre 
ele no encontro que sucederá esse 
próximo encontro do Conselho. 

O Regulamento do PDP é aprovado 

12. Formar um Grupo de 
Trabalho (método 
preferido) ou outro 
método de trabalho 
designado 

Conselho da 
GNSO 

 Formar um Grupo de Trabalho usando as 
regras e os procedimentos designados 
disponíveis nas Regras e Procedimentos 
Operacionais da Grupo de Trabalho OU 

 Escolher outro método de trabalho depois 
de, primeiro, identificar as regras e os 
procedimentos específicos no Estatuto da 
ICANN ou no Manual de PDP 

Não especificado Uma “Equipe de PDP”, consistindo em um 
Grupo de Trabalho ou em outro método de 
trabalho, é criada. 
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O Quê Quem Como Quando Resultado 

13. A Equipe de PDP solicita 
formalmente declarações 
de cada Grupo 
Constituinte e de Partes 
Interessadas 

Equipe de PDP Nenhum método especificado.  
 
 

A solicitação formal deve ocorrer nas 
etapas iniciais do PDP (cronograma 
exato não especificado)

69
 

Os Grupos Constituintes e de Partes 
Interessadas recebem uma comunicação 
formal da Equipe de PDP. 

14. As Partes Interessadas 
enviam as declarações 
formais à Equipe de PDP 

Grupos 
Constituintes e 
de Partes 
Interessadas 

Nenhum método especificado. Janela para enviar declarações é de 
pelo menos 35 a partir do momento 
que a Equipe de PDP envia a solicitação 

As cópias das declarações das partes 
interessadas são enviadas à Equipe de PDP 

15. A Equipe de PDP solicita 
contribuições de outros 
ACs e SOs 

Equipe de PDP A Equipe de PDP decidirá sobre a melhor 
maneira para contatar outros ACs e SOs para 
solicitar sua contribuição. 
 

Nas etapas iniciais do PDP (cronograma 
exato não especificado) 

O método escolhido pela Equipe de PDP 
para solicitar a contribuição de outros ACs 
e SOs é incluído no Relatório da Equipe. 
 
Qualquer contribuição enviada por outros 
ACs e SOs em resposta a essa convocação 
receberá uma resposta da Equipe de PDP 
na forma de: 
 Referência direta no relatório aplicável 

OU 
 Referência integrada a outra 

“documentação de resposta” 
 Resposta direta a ACs ou SOs 

16. ACs e SOs enviam as 
contribuições à Equipe de 
PDP 

ACs e SOs Depende da decisão tomada pela Equipe de 
PDP na etapa anterior.  

Não especificado A Equipe de PDP recebe contribuições de 
ACs e SOs, que serão tratadas com a 
mesma diligência devida que outros 
processos de contribuição e comentário 

17. A Equipe de PDP 
estabelece contato com 
departamentos da ICANN 
fora do departamento de 
políticas 

Equipe de PDP Uma etapa opcional, mas recomendada. A 
Equipe de PDP entra em contato com os 
departamentos da ICANN que podem ter 
algum interesse, expertise ou informações 
referentes à capacidade de implementação 
do assunto do PDP. 

Nas etapas iniciais do PDP (cronograma 
exato não especificado) 

A Equipe de PDP estabelece canais de 
comunicação com os departamentos da 
ICANN 
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 A Equipe de PDP pode solicitar declarações formalmente de Grupos Constituintes e de Partes Interessadas mais de uma vez durante o PDP. 
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O Quê Quem Como Quando Resultado 

18. (Opcional) Solicitar 
comentários públicos 
sobre outros documentos 
relacionados ao PDP, 
como questionários (não 
o Relatório de Assunto 
nem o Relatório Inicial) 

Equipe de 
PDP/Gerente de 
Equipe da ICANN 

 A Equipe de PDP decidirá sobre os itens da 
maneira que acharem necessária.   

 Não é necessária uma aprovação do 
Conselho da GNSO para iniciar essas 
convocações adicionais para comentário 
público. 

A qualquer momento entre a criação 
da Equipe de PDP e a publicação do 
Relatório Final 

Documentado relacionado ao PDP, fora o 
Relatório Inicial ou Final publicados. 
Anúncio de convocação para comentários 
públicos. 

19. (Se for feita solicitação 
para comentários públicos 
sobre outros documentos 
relacionados ao PDP) 
Comentar sobre os 
documentos relacionados 
ao PDP 

Comunidade da 
ICANN 

Publicar comentários no fórum de 
comentário público da ICANN 

Aberto por pelo menos 21 dias após a 
publicação da convocação de 
comentários 

Todos os comentários públicos publicados 
no site da ICANN 

20. A Equipe de PDP 
desenvolve 
recomendações sobre o 
assunto que é o objeto do 
PDP 

Equipe de PDP  Dependendo do Regulamento do PDP e do 
método de trabalho escolhido para a 
Equipe de PDP (Grupo de Trabalho ou 
outro método).  

 O Gerente da Equipe da ICANN coordenará 
com o(s) Presidente(s) da Equipe de PDP 
para permitir que a Equipe realize seu 
trabalho. 

Não especificado A Equipe de PDP poderá: 
 Chegar à conclusão de que nenhuma 

recomendação é necessária OU  
 Fazer recomendações sobre um ou mais 

dos seguintes itens: 
i. Políticas de consenso 
ii. Outras políticas 
iii. Práticas recomendadas 
iv. Diretrizes de implementação 
v. Termos e condições de contrato 
vi. Especificações técnicas 
vii. Pesquisa ou questionários a serem 

realizados 
viii. Conselhos para a ICANN ou a 

Diretoria 
ix. Conselhos para outros ACs ou SOs 
x. Questões de orçamento 
xi. Solicitações por propostas 
xii. Recomendações sobre futuras 

atividades de desenvolvimento de 
políticas 
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O Quê Quem Como Quando Resultado 

21. Criar um Relatório Inicial Equipe de PDP e 
Equipe da ICANN 

Escrever Relatório Inicial que inclua os 
seguintes elementos: 
 Compilação de declarações de Grupo 

Constituinte e de Partes Interessadas 
 Compilação de declarações de ACs e SOs  
 Recomendações sobre o assunto que é o 

objeto do PDP  
 Declaração de nível de consenso com 

relação às recomendações  
 Informações relacionadas aos membros da 

Equipe de PDP (registros de presença, 
Declarações de Interesse etc.) 

 Declaração sobre a discussão da Equipe de 
PDP com relação ao impacto das 
recomendações propostas (como 
financeiro, concorrência, operações, 
privacidade e outros direitos, 
escalabilidade e viabilidade) 

Não especificado Elaboração do Relatório Inicial 

22. Solicitar comentários 
públicos sobre o Relatório 
Inicial 

Gerente da 
Equipe da ICANN 

Publicar o relatório no site da ICANN Não especificado Relatório publicado.
70

 Anúncio de 
convocação para comentários públicos. 

23. Comentar sobre o 
Relatório Inicial 

Comunidade da 
ICANN 

Publicar comentários no fórum de 
comentário público da ICANN 

 Aberto por pelo menos 30 dias após 
a publicação da convocação de 
comentários 

 Se o período de comentário público 
coincidir com um encontro público 
da ICANN, o período deve ser 
estendido em 7 dias de modo que o 
mínimo seja de 37 dias 

Todos os comentários públicos publicados 
no site da ICANN 

24. Resumir e analisar os 
comentários públicos 

Gerente da 
Equipe da ICANN 

Escrever relatório (Não há um formato 
especificado oficialmente para o relatório) 

Em até 30 dias após o encerramento do 
fórum de comentário público (é 
possível solicitar uma extensão) 

Relatório de comentários públicos 
encaminhado para a Equipe de PDP 
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 A Equipe da ICANN é incentivada a traduzir o Resumo Executivo do Relatório Inicial nos seis idiomas da ONU, publicando as versões traduzidas conforme são disponibilizadas. 
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O Quê Quem Como Quando Resultado 

25. Preparar o Relatório Final Equipe de PDP e 
Gerente de 
Equipe da ICANN 

 Identificar e adicionar comentários do 
período de comentário público que são 
apropriados para serem incluídos no 
Relatório atualizado  

 Documentar como a Equipe de PDP avaliou 
e resolveu as questões levantadas durante 
o período de comentário público 

 Se apropriado, atualizar as recomendações 
do Relatório Inicial a fim de responder ao 
feedback recebido durante o período de 
comentário público 

Não especificado Elaboração do Relatório Final 

26. (Opcional, mas 
recomendado) Publicar 
uma versão preliminar do 
Relatório Final para 
comentários públicos 

Gerente da 
Equipe da ICANN 

Após a deliberação da Equipe de PDP sobre 
se a publicação da versão preliminar do 
Relatório Final pode ajudar a maximizar a 
transparência e a responsabilidade, publicar 
o relatório no site da ICANN 

Não especificado Relatório publicado.
71

 Anúncio de 
convocação para comentários públicos. 

27. (Se o Relatório Final 
Preliminar foi publicado 
para comentários 
públicos) Comentar sobre 
o Relatório Final 
Preliminar 

Comunidade da 
ICANN 

Publicar comentários no fórum de 
comentário público da ICANN 

Não especificado Todos os comentários públicos publicados 
no site da ICANN 

28. (Se o Relatório Final 
Preliminar foi publicado 
para comentários 
públicos) Resumir e 
analisar os comentários 
públicos 

Gerente da 
Equipe da ICANN 

Escrever relatório (Não há um formato 
especificado oficialmente para o relatório) 

Não especificado Relatório de comentários públicos 
encaminhado para a Equipe de PDP 
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 A Equipe da ICANN é incentivada a traduzir o Resumo Executivo do Relatório Final Preliminar nos seis idiomas da ONU, publicando as versões traduzidas conforme são 
disponibilizadas. 
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O Quê Quem Como Quando Resultado 

29. Encaminhar o Relatório 
Final ao Conselho da 
GNSO 

Não especificado Se o Relatório Final Preliminar foi publicado 
para comentário público, certifique-se de que 
as questões levantadas nesse período de 
comentários sejam abordadas no Relatório 
Final.  

Não especificado Relatório de Assunto Final encaminhado ao 
Presidente do Conselho da GNSO 

30. (Opcional, mas 
extremamente 
recomendado) Revisar o 
Relatório Final 

Grupos de Partes 
Interessadas, 
Grupos 
Constituintes e 
Membros do 
Conselho da 
GNSO 

Não especificado Dar “tempo suficiente” para a revisão 
entre a publicação do Relatório Final e 
o encontro do Conselho da GNSO que 
fará uma moção formal para adotar o 
Relatório Final 

Melhoria dos objetivos de transparência e 
responsabilidade 

31. Deliberar e votar sobre as 
recomendações do 
Relatório Final 

Conselho da 
GNSO 

 Votar sobre as recomendações no 
Relatório Final 

 Decidir se as recomendações que não 
obtiveram consenso devem ser adotadas 
ou remetidas para mais análise e trabalho 

 O Conselho da GNSO recomendou 
enfaticamente considerar as 
recomendações interdependentes como 
um bloco 

 Se o Conselho da GNSO considerar fazer 
alterações nas recomendações do 
Relatório, pode ser mais apropriado 
retornar essas questões para a Equipe de 
PDP para maior contribuição e 
acompanhamento  

Até o segundo encontro do Conselho 
da GNSO após a apresentação do 
Relatório Final ao Conselho da GNSO. 
(A deliberação não poderá ser 
postergada por mais de um encontro 
do Conselho da GNSO) 

Votação sobre as recomendações do 
Relatório Final  

32. (Se as recomendações do 
Relatório Final forem 
aprovadas pelo Conselho 
da GNSO) Preparar o 
Relatório de 
Recomendações para a 
Diretoria da ICANN 

Uma pessoa ou 
um grupo 
designado pelo 
Conselho da 
GNSO 

A Equipe da ICANN informará aos redatores 
do relatório sobre o formato solicitado pela 
Diretoria 

Se viável, o Relatório de 
Recomendações deverá ser enviado à 
Diretoria antes do encontro do 
Conselho da GNSO que segue a adoção 
pelo Conselho d Relatório Final 
 

Elaboração do Relatório de 
Recomendações 
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O Quê Quem Como Quando Resultado 

33. (Opcional?) Redigir 
Relatório da Equipe  

Equipe da ICANN Escrever o relatório sobre as preocupações 
legais, financeiras, quanto à capacidade de 
implementação ou outros aspectos 
operacionais relacionadas às recomendações 
do PDP contidas no Relatório Final 

Não especificado Elaboração do Relatório da Equipe 

34. Encaminhar o Relatório da 
Diretoria à Diretoria da 
ICANN 

Gerente da 
Equipe da ICANN 

O Relatório da Diretoria consiste no Relatório 
de Recomendações e no Relatório da Equipe 

Não especificado O Relatório da Diretoria é encaminhado à 
Diretoria da ICANN 

35. Aprovar as 
recomendações do PDP 

Diretoria da 
ICANN 

 A Diretoria adotará as recomendações do 
PDP aprovadas pela maioria extraordinária 
do Conselho da GNSO, a menos que 2/3 
dos votos da Diretoria determinem que 
essa política não é de interesse da 
comunidade da ICANN ou da ICANN 

 Um voto da maioria da Diretoria é usado 
para adotar as recomendações do PDP 
aprovadas por menos que a maioria 
extraordinária do Conselho da GNSO 

Preferencialmente até o segundo 
encontro da Diretoria após a Diretoria 
receber o Relatório da Diretoria 

Adoção das recomendações do PDP 

36. (Se algumas 
recomendações não 
forem adotadas) Explicar 
sobre as recomendações 
não adotadas para o 
Conselho da GNSO 

Diretoria da 
ICANN 

Se a Diretoria determinar que a(s) 
recomendação(ões) não são de interesse da 
comunidade da ICANN ou da ICANN, a 
Diretoria deverá explicar seus motivos em um 
relatório enviado ao Conselho da GNSO 
 

Não especificado Declaração da Diretoria encaminhada ao 
Conselho da GNSO 

37. (Se algumas 
recomendações não 
forem adotadas) Discutir 
sobre a Declaração da 
Diretoria 

Diretoria da 
ICANN e 
Conselho da 
GNSO 

 A Diretoria determinará como a discussão 
será realizada  

 O Conselho revisará a Declaração da 
Diretoria o quanto antes possível após o 
recebimento 

Não especificado A Diretoria da ICANN e o Conselho da 
GNSO se reunirão para discutir sobre os 
motivos pelos quais as recomendações do 
PDP não foram adotadas 
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O Quê Quem Como Quando Resultado 

38. (Se algumas 
recomendações não 
forem adotadas) 
Encaminhar 
Recomendações 
Suplementares à Diretoria 
da ICANN 

Conselho da 
GNSO 

As Recomendações Suplementares indicarão 
se a discussão do Conselho sobre a 
Declaração da Diretoria resultou na aceitação 
do Conselho ou na modificação de sua 
recomendação à Diretoria 

Não especificado As Recomendações Suplementares são 
encaminhadas à Diretoria da ICANN (pelo 
Gerente de Equipe da ICANN, 
supostamente) 

39. (Se algumas 
recomendações não 
forem adotadas) Aprovar 
a Recomendação 
Suplementar do PDP 

Diretoria da 
ICANN 

 A Diretoria adotará a Recomendação 
Suplementar aprovada pela maioria 
extraordinária do Conselho da GNSO, a 
menos que 2/3 dos votos da Diretoria 
determinem que essa política não é de 
interesse da comunidade da ICANN ou da 
ICANN 

 Um voto da maioria da Diretoria é usado 
para adotar a Recomendação Suplementar 
aprovada por menos que a maioria 
extraordinária do Conselho da GNSO 

Não especificado Adoção das Recomendações 
Suplementares 

40. (Opcional) Equipe 
autorizada a trabalhar 
com o Conselho da GNSO 
para criar um plano de 
implementação 

Diretoria da 
ICANN 

Não especificado Após a decisão final da Diretoria, 
adotar as recomendações do PDP 

Formação da Equipe de Revisão de 
Implementação da GNSO para ajudar com 
a implementação 

41. (Opcional) Estabelecer 
uma Equipe de Revisão de 
Implementação 

Conselho da 
GNSO 

Equipe de Revisão de Implementação a ser 
estabelecida de acordo com as 
recomendações incluídas no Relatório Final 

Depois de a Diretoria da ICANN 
autorizar/orientar a Equipe da ICANN a 
fazer uma parceria com o Conselho da 
GNSO para o plano de implementação 

Formação da Equipe de Revisão de 
Implementação 

42. Implementar as 
recomendações do PDP 

Equipe da ICANN Trabalhar com o Conselho da GNSO para criar 
um plano de implementação com base nas 
recomendações de implementação 
identificadas no Relatório Final 

Não especificado Implementação das recomendações do 
PDP 
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  Anexo D: Resultados das entrevistas por pergunta 

 

A seguir, é apresentada uma representação completa dos dados padronizados coletados durante as 

entrevistas realizadas para a pesquisa do PDP da GNSO pela ATRT.  A metodologia para o questionário 

é apresentada no Anexo 4: Metodologia Detalhada.  Nenhuma correlação é feita aqui; em vez disso, 

estas são as tabulações brutas de cada uma das perguntas padronizadas. 

Os resultados das entrevistas começam na página seguinte. 
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Pergunta 1: O PDP, conforme definido atualmente, atende aos objetivos de transparência e aos 

requisitos dos processos da ICANN. 

 
    

Pergunta 2: O PDP, conforme definido atualmente, desenvolve política pública que demonstram 

legitimidade aos olhos de todas as partes interessadas nessa política 
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Pergunta 3: Em geral, o processo atual assegura um resultado equilibrado que levará em consideração 

os interesses e os pontos de vista de todas as partes interessadas aplicáveis, incluindo os usuários 

finais. 

 

Pergunta 4: A função e o momento de envolvimento do GAC no PDP são adequados e eficazes. 
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Pergunta 5: Os cronogramas gerais para o PDP são suficientes e flexíveis o bastante para garantir 

resultados eficazes de política pública. 

 

Pergunta 6: A GNSO é incentivada a considerar a realização de workshops sobre os assuntos 

significativos antes de iniciar um PDP. Acho que esse é um passo positivo para tornar os PDPs mais 

eficazes. 
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Pergunta 7: Atualmente, a solicitação para um relatório de assunto antes do início de um PDP requer 

apenas o nome do solicitante e a definição do assunto. Acho que isso é o bastante para dar início a 

um relatório de assunto. 

 

 

Pergunta 8: A formação e a elaboração de um Grupo de Trabalho são feitas de maneira justa e 

transparente. 
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Pergunta 9: A parte de comentários públicos do PDP é responsável e transparente. 

 

Pergunta 10: Nos PDPs que participei, o processo de comentário público foi eficaz e significativa para 

o resultado final. 
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Pergunta 11: Em gerla, os resultados e as decisões tomadas em função dos PDPs refletiam o interesse 

público e a responsabilidade da ICANN com todas as partes interessadas. 

 

Pergunta 12: A fase de implementação do PDP fornece oportunidades apropriadas e eficazes para 

comentários e consultas das partes interessadas. 
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Pergunta 13: As diferenças entre o PDP conforme é definido e o PDP executado na prática são 

necessárias para garantir o interesse público. 

 

Pergunta 14: Os PDPs estiveram acessíveis para todas as partes interessadas que quiseram participar. 
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Pergunta 15: As necessidades e os interesses legítimos de um conjunto diversificado de partes 

interessadas foram refletidas nos resultados de política dos PDPs. 

 

Pergunta 16: Acredito que minha contribuição possa influenciar o resultado final do PDP. 
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Pergunta 17: Há uma interação eficaz com outros ACs e SOs a fim de garantir que o processo de PDP 

resulte em políticas eficazes. 

 

Pergunta 18: A função da equipe no PDP era clara e transparente. 
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Pergunta 19: Os recursos disponibilizados pela ICANN para apoiar o PDP foram suficientes e 

oportunos. 

 

Pergunta 20: As barreiras de idiomas não foram um problema para realizar o trabalho ou para fazer as 

discussões. 
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Pergunta 21: A Equipe de PDP é incentivada a estabelecer uma comunicação, nas etapas iniciais do 

PDP, com pessoas que possam ter algum interesses, expertise ou informações úteis. Isso funcionou de 

maneira eficaz nos PDPs em que participei. 

 

Pergunta 22: Houve uma participação eficaz de outras Organizações de Apoio ou Comitês Consultivos. 
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Pergunta 23: A participação de todas as partes foram valorizadas e incentivadas. 

 

Pergunta 24: Os “conhecedores” têm uma vantagem particular no PDP. 
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Pergunta 25: A dinâmica do Grupo de Trabalho nos ajudou a obter bons resultados no PDP em que 

participei. 

 

Pergunta 26: Conseguimos construir um consenso, mesmo tendo pontos de vista diversos e partes 

interessadas com necessidades diferentes nos PDPs em que participei. 
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Recomendação Resumo da avaliação da ICANN da 
implementação, inclusive medidas 
tomadas, capacidade de implementação 
e eficácia  

Resumo dos 
comentários da 
comunidade sobre a 
implementação, 
inclusive eficácia 

Análise da ATRT2 sobre a 
implementação da recomendação 
(por exemplo, completa, incompleta 
ou em andamento) 

Adoção das recomendações da RT pela 
diretoria 

A equipe acha que a Diretoria claramente 
aceitou as recomendações da RT (sujeitas 
a algumas modificações na 
implementação), e que o Grupo de 
Trabalho de Especialistas sobre os 
Serviços de Diretório (EWG) foi um 
processo paralelo e em longo prazo. 

Muitos membros da 
comunidade, e 
especialmente muitos 
membros da Equipe de 
Revisão de WHOIS, 
acreditavam que a 
Diretoria tinha dado 
pouca importância às 
recomendações da RT 
e que tinham criado o 
EWG como meio de 
evitar seguir os 
conselhos da RT, ou 
que talvez tivessem 
encarregado o EWG de 
lidar com as 
recomendações da RT. 
[Citações: reunião da 
ATRT2 com os 
membros da WHOIS-RT 
em Pequim, 
comentários públicos 
da Nominet, Maria 
Farrell, Grupo 
Constituinte de 
Provedores de Serviços 
de Internet e de 
Conectividade (ISPCP)] 

Embora uma revisão detalhada da 
documentação das ações da diretoria 
indique que ela realmente aprovou a 
implementação de todas as 
recomendações da WHOIS-RT, é fácil 
entender por que essa não foi a 
impressão que muitos membros da 
comunidade tiveram. O texto da 
diretoria identificava especificamente 
três áreas a abordar (comunicação, 
participação e conformidade), mas 
não aprovou explicitamente as 
recomendações fora dessas áreas, e os 
detalhes da implementação proposta 
foram integrados em um documento 
com instruções para a equipe. Além 
disso, a criação do Grupo de Trabalho 
de Especialistas (EWG) com base na 
recomendação do SSAC, que usava 
termos como fazer o trabalho do 
[EWG] antes de qualquer coisa, e fazer 
isso como primeira ação da diretoria, 
antes de analisar o relatório da RT, 
reforçou essa priorização.  
 
No entanto, a ATRT2 observa que há 
trabalhos sendo realizados em 
praticamente todos os aspectos do 
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Recomendação Resumo da avaliação da ICANN da 
implementação, inclusive medidas 
tomadas, capacidade de implementação 
e eficácia  

Resumo dos 
comentários da 
comunidade sobre a 
implementação, 
inclusive eficácia 

Análise da ATRT2 sobre a 
implementação da recomendação 
(por exemplo, completa, incompleta 
ou em andamento) 

conjunto de recomendações da 
WHOIS-RT. 

    

Prioridade Estratégica    
1. Recomenda-se que o WHOIS, em todos os 
seus aspectos, seja uma prioridade 
estratégica para a organização da ICANN. Ele 
deve formar a base do incentivo da equipe e 
dos objetivos organizacionais publicados. 
 
Para apoiar o WHOIS como prioridade 
estratégica, a diretoria da ICANN deve criar 
um comitê que inclua o CEO.   O comitê deve 
ser responsável pelo avanço das prioridades 
estratégicas necessárias para garantir o 
seguinte: 
 
• Implementação das recomendações deste 
relatório; 
• Cumprimento dos objetivos de precisão de 
dados ao longo do tempo; 
• Acompanhamento de relatórios relevantes 
(por exemplo, estudo sobre a precisão de 
dados da NORC); 
• Gerar relatórios sobre o progresso de 
todos os aspectos do WHOIS 
(desenvolvimento de políticas, conformidade 
e avanços do protocolo / contato com o 
SSAC e o IETF); 
• Monitorar a eficácia do desempenho da 
equipe sênior e em que grau a função 
de Conformidade da ICANN é eficaz na 

O WHOIS é considerado um foco 
estratégico. Conformidade reestruturada 
e subordinada ao CEO. A ICANN informou 
que em agosto, a implementação estava 
quase completa.  

Houve vários 
Comentários Públicos, 
e durante as discussões 
presenciais sobre a 
importância do 
trabalho do WHOIS, 
mas relativamente 
poucos direcionados às 
Recomendações 
específicas da RT.   Os 
defensores do At-Large 
não ficaram 
convencidos de que as 
alterações da 
conformidade sejam 
efetivas e não só 
aparentes, 
especialmente devido à 
falta de respostas a 
consultas específicas. 
[Citação: Comentário 
Público de Garth 
Bruen, Documento 
sobre normas e 
conformidade enviado 
por Rinalia Abdul 

Esse é claramente um foco na 
substituição do WHOIS em longo 
prazo, bem como trabalho contínuo 
significativo para abordar as outras 
recomendações da WHOIS-RT. As 
provisões do novo RAA, bem como as 
alterações do contrato de registro que 
acelerarão a mudança para esse RAA, 
oferecem um mecanismo muito mais 
robusto para aplicar a política de 
WHOIS que o que estava disponível no 
momento em que a WHOIS-RT redigiu 
seu relatório. Essa é uma melhoria 
significativa e uma forte indicação da 
importância dada às questões 
relacionadas ao WHOIS.  
 
Houve atualizações públicas regulares 
sobre questões relacionadas ao 
WHOIS, mas essas atualizações, assim 
como as que foram fornecidas 
inicialmente à ATRT2, dificultaram a 
avaliação clara do andamento. A 
ATRT2 observa que os relatórios 
recebidos mais adiante no processo 
foram muito úteis. 
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obtenção de resultados do WHOIS; e tomar 
medidas apropriadas para fechar lacunas 
(consulte a Recomendação 4 para ver mais 
discussões sobre conformidade). 
 
O avanço dos objetivos da prioridade 
estratégica do WHOIS deve ser um fator 
importante nos programas de incentivo da 
equipe da ICANN participante do comitê, 
inclusive o CEO. Atualizações regulares (pelo 
menos anuais) sobre o andamento em 
relação aos objetivos devem ser informadas 
à Comunidade nos canais de informação 
regulares da ICANN, e devem abranger todos 
os aspectos do WHOIS, inclusive protocolo, 
desenvolvimento de políticas, estudos e seus 
seguimentos. 

Rahim, Garth Bruen, 
Evan Leibovitch, Holly 
Raiche, Carlton 
Samuels, Jean-Jacques 
Subrenat] 
 
 

Ainda veremos o grau de efetividade 
de tudo isso, mas o fato de que agora 
o assunto do WHOIS esteja recebendo 
uma atenção significativa é animador. 
 

Política única de WHOIS    
2. A política de WHOIS da ICANN é mal 
definida e descentralizada. A Diretoria da 
ICANN deve supervisionar a criação de um 
documento único de política de WHOIS, e 
mencioná-lo nas versões subsequentes de 
contratos com as Partes Contratadas. 
Fazendo isso, a ICANN deve documentar 
claramente a política atual de WHOIS de 
gTLD, conforme definido nos contratos de 
Registros e Registradores de gTLD e nas 
Políticas e Procedimentos de Consenso da 
GNSO. 

O Documento de Instruções para a 
Diretoria observou a falta de uma política 
única (a conclusão da WHOIS-RT), 
dizendo "As condições e políticas 
disponíveis atualmente devem estar 
disponíveis publicamente a partir de uma 
fonte". O resultado, que considerou-se 
que satisfazia completamente a 
recomendação, pode ser visualizado em 
http://www.icann.org/en/resources/regis
trars/whois-policies-provisions, com o 
título "Página Web única para Políticas e 
Provisões da ICANN relacionadas a 

Não houve 
comentários da 
comunidade além da 
WHOIS-RT, que 
considerou que o 
resultado não atendeu 
a intenção original. 

A ATRT concorda com a avaliação da 
WHOIS-RT, e discorda da avaliação da 
equipe de que uma página com 
políticas satisfaça completamente a 
recomendação. A WHOIS-RT e a 
ATRT2 reconhecem que a tarefa era 
difícil, mas essa dificuldade para a 
equipe é multiplicada muitas vezes 
para usuários com menos 
conhecimentos que tentam entender 
a política de WHOIS. A ATRT2 também 
observa que a solicitação de 
"documentar claramente"a política 

http://www.icann.org/en/resources/registrars/whois-policies-provisions
http://www.icann.org/en/resources/registrars/whois-policies-provisions


Apêndice B – Implementação da Revisão de WHOIS 
 

B-4 
 

Recomendação Resumo da avaliação da ICANN da 
implementação, inclusive medidas 
tomadas, capacidade de implementação 
e eficácia  

Resumo dos 
comentários da 
comunidade sobre a 
implementação, 
inclusive eficácia 

Análise da ATRT2 sobre a 
implementação da recomendação 
(por exemplo, completa, incompleta 
ou em andamento) 

WHOIS", mas ele se compõe basicamente 
de indicadores para diferentes 
documentos de políticas e termos 
contratuais. Embora diga que a 
implementação foi concluída, a Equipe 
reconhece que o resultado final não 
cumpre com o objetivo desejado de ter 
os requisitos de WHOIS em um formato 
que possa ser entendido, e diz que os 
futuros portais de WHOIS terão essa 
finalidade. 

atual em um formato que possa ser 
entendido pelos usuários e, ao mesmo 
tempo, tenha especificidade e 
detalhes suficientes para ser usado 
como emenda de um contrato pode 
não ser possível em um único 
documento. 
 
Os futuros portais de WHOIS devem 
ajudar muito a abordar o aspecto do 
usuário da recomendação, mas o 
atraso em atender a essa necessidade, 
embora talvez possa ser entendido 
devido às grandes alterações 
associadas ao novo RAA, foi excessivo. 

Divulgação    
3. A ICANN deve garantir que as questões de 
política de WHOIS sejam acompanhadas pela 
divulgação entre comunidades, incluindo a 
divulgação para comunidades fora da ICANN 
com interesse específico nas questões, e um 
programa contínuo para o conhecimento 
dos clientes. 

O planejamento foi concluído e a 
recomendação foi implementada por 
meio da criação de um plano de 
comunicações detalhado, com o objetivo 
de aumentar o conhecimento sobre as 
questões de políticas de WHOIS além da 
comunidade da ICANN, e de aumentar o 
conhecimento dos clientes em relação ao 
WHOIS. O plano aproveita as conexões da 
equipe e dos vice-presidentes regionais 
da ICANN no setor e na região para 
promover o conhecimento do WHOIS por 
meio de reuniões, eventos, boletins 
informativos e blogs. As ferramentas, 

Não houve 
comentários da 
comunidade. 

O novo RAA gerou muitas discussões 
relacionadas aos termos aprimorados 
do WHOIS no contrato. Não está 
muito claro em que grau as 
comunicações melhoraram além das 
partes contratadas e dos participantes 
de reuniões da ICANN. 
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inclusive conjuntos de slides, temas de 
discussão e fact sheets foram 
desenvolvidas para utilização. 
Um componente essencial do plano de 
comunicações é o aproveitamento dos 
marcos do programa para chamar a 
atenção da mídia e gerar burburinho nas 
redes sociais. Um exemplo de como isso 
funciona tem a ver com o trabalho da 
Equipe de Comunicações sobre as 
recomendações do Grupo de Trabalho de 
Especialistas no dia 25 de junho. Um 
release de notícias foi distribuído para a 
lista de mídia da ICANN, e resultou na 
publicação de mais de 25 artigos na 
mídia, inclusive IT Avisen, 
ComputerWorld, TechEye, DomainIncite. 
Os artigos foram publicados em 
holandês, inglês, francês, italiano, 
norueguês e russo. Apareceram 
aproximadamente 190 tuites 
relacionados apenas ao artigo da 
ComputerWorld. Planejam-se iniciativas 
similares para os próximos marcos, como 
o lançamento do portal. 
 
Várias atividades adicionais relacionadas 
à implementação de novas obrigações de 
WHOIS de acordo com o RAA de 2013 
foram implementadas, bem como 
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atividades de divulgação adicionais para 
Registradores (agosto de 2013, Los 
Angeles e Xiamen), etc. 
 
A Equipe de Comunicações está seguindo 
o Plano de Comunicações para chamar a 
atenção da mídia sempre que outros 
marcos relacionados ao WHOIS são 
atingidos.  Por exemplo, o lançamento 
dos diferentes portais de WHOIS 
(educacionais e de pesquisa) será 
acompanhado por divulgação, conforme 
explica o Plano de Comunicações. 
 
Essa recomendação também foi 
implementada por meio do trabalho para 
criar o portal de informações que deve se 
tornar a única fonte de informações e 
dados sobre WHOIS e pelo 
desenvolvimento de um esquema para 
um novo modelo de prestação de 
serviços de diretório de dados, que será 
enviado ao Conselho da GNSO para o 
futuro desenvolvimento de políticas. 

Conformidade    
4. A ICANN deve tomar medidas para 
garantir que sua função de conformidade 
seja gerenciada de acordo com os princípios 
das práticas recomendadas, inclusive: 
 

1) Pessoas - aumentar as habilidades, a 
expertise e o número de funcionários. 
Aumentar a equipe para 15 FTEs e 
prestadores de serviços terceirizados 
com base nos projetos; Conformidade 

Foram recebidos 
relativamente poucos 
comentários explícitos 
da comunidade. Os 
representantes da At-

A indicação do chefe da Conformidade 
como vice-presidente subordinado ao 
CEO, embora não tão sólida quanto o 
que a RT recomendou, é um passo na 
direção certa.  
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a. Deve haver transparência total em relação 
à disposição de recursos e à estrutura dessa 
função de conformidade. Para ajudar a 
conseguir isso, a ICANN deve publicar 
relatórios no mínimo uma vez por ano 
detalhando as seguintes informações 
relevantes para as atividades de 
conformidade da ICANN: número de 
funcionários, verba do orçamento, gastos, 
desempenho em relação às metas 
publicadas, e estrutura organizacional 
(inclusive as linhas completas de geração de 
relatórios e contabilidade). 
 
b. Deve haver linhas de geração de relatórios 
e responsabilidade claras e apropriadas, a 
fim de permitir que as atividades de 
conformidade sejam realizadas de forma 
proativa e independente de outros 
interesses. Para ajudar a conseguir isso, a 
ICANN deve indicar um executivo sênior cuja 
única responsabilidade seja supervisionar e 
gerenciar a função de conformidade da 
ICANN. Esse executivo sênior deve estar 
subordinado direta e exclusivamente a um 
subcomitê da Diretoria da ICANN. Esse 
subcomitê deve incluir membros da 
Diretoria com várias habilidades relevantes, 
e deve incluir o CEO. O subcomitê não deve 
incluir representantes do setor 
regulamentado ou outros membros da 
Diretoria que possam ter conflitos de 
interesse nessa área. 

liderada por vice-presidente subordinado 
ao CEO (100% concluído) 
2)Processos -  criar, comunicar, 
implementar e publicar processos 
operacionais (100%) 
3) Sistemas - consolidar e automatizar as 
ferramentas fragmentadas (100% para 
WHOIS, 50% para a consolidação total de 
outros sistemas) 
4) Comunicação (100%) 
-Relatório Anual reestruturado e 
publicado nos 6 idiomas da ONU para 
fornecer dados sobre o orçamento e 
todas as áreas 
-Atualizações mensais publicadas nos 6 
idiomas da ONU 
5) Avaliação de desempenho - Métricas 
publicadas no MyICANN (100%) 
6) Programa de auditoria lançado (Ano 
um 80% concluído) 

Large expressaram 
preocupação com a 
capacidade da 
Conformidade de 
abordar a questão do 
WHOIS com eficácia. 
[Documento sobre 
regulamentação e 
conformidade enviado 
por  Rinalia Abdul 
Rahim, Garth Bruen, 
Evan Leibovitch, Holly 
Raiche, Carlton 
Samuels, Jean-Jacques 
Subrenat, comentários 
públicos de Rinalia 
Abdul Rahim, apoiados 
por Evan Leibovitch e 
Carlton Samuels] 
 
No entanto, há uma 
preocupação 
generalizada em 
grande parte da 
comunidade da ICANN 
com que ainda haja 
problemas 
significativos com a 
Conformidade 
Contratual, 

 
A transparência total na disposição de 
recursos e estrutura não foi alcançada. 
Embora a ATRT2 tenha recebido 
recentemente informações sobre 
números de funcionários atuais e 
projetados, as informações disponíveis 
publicamente são limitadas.  
 
Relatórios mensais de Conformidade 
Contratual e o relatório anual 
oferecem muitos dados, mas não são 
claros o suficiente para permitir o 
entendimento claro. 
 
O uso de termos como "Volume de 
Reclamações de Prevenção" para 
descrever o número de reclamações 
recebidas é confuso. 
 
No entanto, a ATRT2 observa que 
esses relatórios estão evoluindo com 
base no feedback da comunidade e 
parece haver uma melhoria na 
quantidade e na qualidade das 
informações disponibilizadas pela 
Conformidade Contratual. 
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c. A ICANN deve oferecer todos os recursos 
necessários para garantir que a equipe de 
conformidade tenha os processos e 
ferramentas tecnológicas necessárias para 
gerenciar e escalonar de forma eficiente e 
proativa suas atividades de conformidade. A 
Equipe de Revisão observa que isso será 
especialmente importante devido ao 
programa de novos gTLDs. Todos os 
processos e ferramentas de conformidade 
relevantes devem ser revisados e 
aprimorados, e novas ferramentas devem 
ser desenvolvidas quando necessário antes 
de que qualquer novo gTLD se torne 
operacional. 

especialmente por não 
estar em condições de 
aplicar efetivamente os 
contratos em relação 
ao programa de novos 
gTLDs. 

Precisão dos dados    
5. A ICANN deve garantir que os requisitos 
de dados precisos de WHOIS sejam 
comunicados de forma ampla e proativa, 
inclusive para Registrantes atuais e 
potenciais, e deve usar todos os meios 
disponíveis para avançar na precisão do 
WHOIS, inclusive dados internacionalizados, 
como objetivo organizacional. Como parte 
desse trabalho, a ICANN deve garantir que 
seu documento de Direitos e Deveres dos 
Registrantes seja 
divulgado de forma proativa e destacada 
para todos os registrantes novos e que 
estejam renovando seus contratos. 

A Equipe está desenvolvendo um Portal 
de Informações de WHOIS para 

 Fornecer um registro histórico do 
WHOIS 

 Consolidar a documentação de 
políticas de WHOIS 

 Fornecer mecanismos para 
ensinar às pessoas como usar o 
WHOIS 

 Fornecer mecanismos para o 
envio de reclamações 
relacionadas a dados do WHOIS 

 Direcionar as pessoas aos canais 

Não houve 
comentários da 
comunidade. 

Embora a equipe informe que há 
muito trabalho em andamento, a 
comunidade não viu muito, então é 
difícil avaliar sua eficácia. 
 
Classificar o trabalho do EWG como 
concluído com base na versão 
preliminar de um relatório que está no 
meio do período de comentários e foi 
muito discutido pela comunidade, 
nem sempre de forma positiva, é 
otimista demais.  
 
O documento de Direitos e Deveres do 
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apropriados para envolver-se na 
comunidade em relação a 
assuntos relacionados ao WHOIS 

 Ensinar aos registrantes sobre o 
WHOIS, seus direitos e 
responsabilidades 

 Fornecer uma Central de 
Conhecimentos onde os 
principais documentos 
relacionados ao WHOIS possam 
ser localizados 

O Grupo de Trabalho de Especialistas 
desenvolveu um esquema para um novo 
modelo de prestação de serviços de 
diretório de dados que será enviado ao 
Conselho da GNSO para o futuro 
desenvolvimento de políticas. (100% 
concluído). 
 
  
 

Registrante, mencionado como 
concluído, é aquele que agora se 
chama  Benefícios e Responsabilidades 
do Registrante. Essa terminologia fez 
com que os representantes de alguns 
usuários diminuíssem 
significativamente sua importância. 
 
Quando o Portal de WHOIS planejado 
estiver on-line (programado para 
outubro de 2013), ele deve resolver 
muitas das necessidades de 
comunicação. Uma pré-visualização do 
Portal foi fornecida à ATRT2, e estava 
muito impressionante, tanto por seu 
escopo quanto por sua capacidade de 
acesso. 
 
Ainda não há padrões ou 
especificações com respeito aos dados 
internacionalizados de WHOIS, 
portanto há pouca comunicação ou 
avanço a esse respeito.  

6. A ICANN deve tomar as medidas 
apropriadas para reduzir o número de 
registros de WHOIS que se encaixem nos 
grupos de precisão: Falha Substancial e Falha 
Total (conforme definido pelo Estudo de 
Precisão de Dados do NORC, 2009/10) em 
50% dentro de 12 meses e mais 50% nos 12 
meses seguintes. 

Para abordar essa recomendação, a 
Diretoria instruiu o CEO a: 
1) identificar proativamente informações 
possivelmente imprecisas sobre o 
registro de dados de gTLD em serviços de 
registros e registradores de gTLDs, 
explorar a utilização de ferramentas 

Nenhum comentário 
da comunidade, além 
do At-Large 
expressando dúvida de 
que haja algum 
movimento nessa área 
[Comentários de Garth 

Parece que há avanços, embora a 
extração dessas informações tenha 
sido difícil. Apesar de relatos iniciais à 
ATRT2 dizendo que a metodologia 
NORC pode não ser implementada 
devido ao custo da validação 
telefônica, os relatórios atuais indicam 
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7. A ICANN deve produzir e publicar um 
relatório de precisão com foco na redução 
medida dos registros de WHOIS que se 
encaixem nos grupos de precisão: "Falha 
Substancial e Falha Total" anualmente. 

automatizadas, e encaminhar registros 
possivelmente imprecisos aos 
registradores de gTLDs para que tomem 
medidas; e 
3) informar publicamente as ações 
resultantes para incentivar o aumento da 
precisão. 
 
Sobre futuras investigações, a ATRT2 
ouviu: a ICANN concluiu (mas isso não 
está totalmente documentado) uma 
avaliação preliminar da implementação 
de um programa de análise estatística 
seguindo a metodologia usada no estudo 
da NORC. Conforme discutido 
anteriormente, o estudo exige validação 
por telefone. Isso tem um custo 
operacional muito grande e estamos 
realizando análises competitivas para 
encontrar o melhor valor para essa 
opção.  Paralelamente, estamos 
buscando um meio alternativo para 
verificar e validar as amostras de dados 
de WHOIS. Para conseguir isso, estamos 
discutindo o assunto com empresas e 
especialistas em verificação de 
identidade, mas ainda precisamos 
identificar uma metodologia que 
proporcione resultados aceitáveis. 
 

Bruen, documento 
sobre regulamentação 
e conformidade 
enviado por Rinalia 
Abdul Rahim, Garth 
Bruen, Evan Leibovitch, 
Holly Raiche, Carlton 
Samuels, Jean-Jacques 
Subrenat] 

que sim (talvez com algumas 
modificações). Também estão sendo 
desenvolvidas ferramentas 
automatizadas para ajudar a descobrir 
dados de WHOIS fora de 
conformidade. 
 
Também há questionamentos em 
relação à possibilidade de 
cumprimento da meta de 50% de 
redução. 
 
Não está claro quando todo esse 
trabalho começará a analisar e 
melhorar a precisão do WHOIS, mas 
parece que em vez de uma redução de 
50% em 12 meses, podemos ter a 
capacidade de definir uma base em 
algum momento no segundo ano 
depois das medidas da Diretoria em 
relação às recomendações da WHOIS-
RT. 
 
Qualquer discussão sobre relatórios 
anuais nesse momento seria 
prematura. 
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implementação, inclusive medidas 
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e eficácia  
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inclusive eficácia 

Análise da ATRT2 sobre a 
implementação da recomendação 
(por exemplo, completa, incompleta 
ou em andamento) 

A Equipe está desenvolvendo um Sistema 
de Amostragem e Geração de Relatórios 
de Precisão de WHOIS usando a 
metodologia do Estudo da NORC 
Para conseguir a análise solicitada, a 
Equipe está se concentrando em: 
1. Metodologia estatística 
2. Acesso aos registros de WHOIS 
3. Analisador para automatizar a 

extração de dados de contato 
4. Verificação automatizada de 
endereços  
5. Call center para ligar para todos 
os registros da amostragem. 
 

8. A ICANN deve garantir que haja uma 
cadeia clara, sem ambiguidades e aplicável 
de acordos contratuais com registros, 
registradores e registrantes para exigir a 
provisão e a manutenção de dados precisos 
de WHOIS. Como parte desses acordos, a 
ICANN deve garantir a aplicação de sanções 
claras, aplicáveis e graduadas para registros, 
registradores e registrantes que não 
cumpram suas políticas de WHOIS. Essas 
sanções devem incluir o cancelamento do 
registro ou do credenciamento, conforme 
apropriado, em caso de falta de 
conformidade séria ou recorrente. 

A equipe passou por um longo processo 
interno para identificar áreas para 
melhorar os contratos com registros e 
registradores.  O resultado desse 
trabalho levou à adição de tópicos para 
as negociações do RAA e dos Contratos 
de Registro de novos gTLDs. 
 
Houve resistência das partes contratadas 
durante as negociações, o que resultou 
em um texto diferente das propostas 
originais. 
 
Adicionado em agosto de 2013: 
 

Houve poucos 
comentários diretos 
para a ATRT sobre isso. 
No entanto, houve um 
consenso generalizado 
de que o novo RAA dá 
à ICANN uma 
capacidade muito 
maior de aplicar a 
política de WHOIS do 
que o que estava 
disponível 
anteriormente. 

Com respeito à capacidade de 
aplicação do WHOIS, os termos do 
novo RAA têm ordens de magnitude 
melhores que as dos RAAs anteriores. 
Além disso, espera-se que o RAA em 
conjunto com os termos dos contratos 
de gTLD novos e renovados passe a 
maioria ou todos os registradores para 
o RAA 2013 em um ou dois anos. 
 
Dito isso, é uma pena que a ICANN 
tenha precisado diminuir suas metas 
em uma área tão crítica (A ICANN 
queria a verificação dos números de 
telefone e endereços de e-mail, mas o 
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implementação, inclusive medidas 
tomadas, capacidade de implementação 
e eficácia  

Resumo dos 
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inclusive eficácia 

Análise da ATRT2 sobre a 
implementação da recomendação 
(por exemplo, completa, incompleta 
ou em andamento) 

O novo RAA de 2013 inclui provisões 
adicionais de aplicações e sanções 
aplicáveis a registradores, registrantes e 
revendedores em relação ao WHOIS. 
OS novos Contratos de Registro de gTLDs 
incluem maiores obrigações de WHOIS  
Renovações de GTLDs existentes devem 
incluir maiores obrigações de WHOIS. 

RAA exigiu a verificação de somente 
um dos dois, devido aos custos e a 
dificuldades de implementação por 
parte dos registradores). 
 
Observamos que em muitos casos, a 
imprecisão do WHOIS associa-se a 
nomes de domínio transitórios, e a 
solução determinada pelo regime 
atual é simplesmente                                                                              
excluir o nome, uma situação que não 
será resolvida se não houver uma 
validação de WHOIS suficiente no 
momento do registro ou 
imediatamente depois.  

9. A Diretoria da ICANN deve garantir que a 
Equipe de Conformidade desenvolva, 
consultando as partes contratadas 
relevantes, medidas para rastrear o impacto 
das notificações da Política de Lembrete de 
Dados de WHOIS (WDRP). Tais medidas 
devem ser usadas para desenvolver e 
publicar metas de desempenho, a fim de 
melhorar a precisão dos dados com o tempo. 
Se isso for inviável com o sistema atual, a 
Diretoria deve garantir que uma política 
alternativa eficaz seja desenvolvida (de 
acordo com os processos existentes da 
ICANN) e implementada, consultando os 
registradores que atinjam o objetivo de 
melhorar a qualidade dos dados, de maneira 

A questão foi entendida, pois a WHOIS-
RT achava que era necessário estabelecer 
uma linha de base para verificar se a 
implementação de suas recomendações 
pela Equipe levaria à melhoria desejada 
da precisão do WHOIS.   Além disso, é 
necessário que a ICANN colete e divulgue 
se as taxas de precisão estão melhorando 
com o tempo. 
A ICANN considerou que não eram 
necessárias mais medidas em relação a 
isso de acordo com instruções da 
diretoria, pois isso se relaciona ao 
impacto da de Política de Lembrete de 
Dados de WHOIS anual. 

Não houve 
comentários da 
comunidade. 

A Resolução da Diretoria em relação 
às Recomendações da Equipe de 
Revisão de WHOIS questionou se essa 
recomendação poderia realmente ser 
implementada, uma possibilidade 
prevista pela WHOIS-RT, e a ATRT2 
concorda. Abordagens alternativas 
para atingir o resultado esperado 
dessa recomendação estão sendo 
analisadas.   
 
A ATRT concorda que a iniciativa 
estratégica do EWG é um caminho 
razoável para abordar a intenção da 
Recomendação. 
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Análise da ATRT2 sobre a 
implementação da recomendação 
(por exemplo, completa, incompleta 
ou em andamento) 

mensurável.  
A recomendação da WRT, conforme 
declarada, é inviável. 
(A política exige apenas que os 
registradores enviem o lembrete em um 
formulário específico, incluindo 
informações específicas. A política não 
exige que os registradores acompanhem 
as alterações que resultem diretamente 
do lembrete. A ICANN incorporou a de 
Política de Lembrete de Dados de WHOIS 
(precisão de WHOIS) no Programa de 
Auditoria. Como no passado, os 
Registradores devem enviar, pelo menos 
uma vez por ano, um lembrete aos 
Titulares de Nome Registrado avisando 
que eles devem verificar/atualizar os 
dados de WHOIS - A ICANN deve 
confirmar os lembretes enviados e 
informar as consequências dos dados de 
WHOIS imprecisos.   
A implementação dessa recomendação 
envolveu (1) A busca, pela equipe, de 
correções para o RAA e os Contratos de 
Registro a fim de aprimorar a estrutura 
contratual do WHOIS,  (2)  a criação do 
Grupo de Trabalho de Especialistas para 
criar uma nova estrutura de políticas para 
abordar melhor as inadequações da 
estrutura contratual atual; (3) A equipe 
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ou em andamento) 

precisou iniciar um processo de criação 
de um programa de credenciamento para 
provedores de privacidade/proxy, e 
trabalhar com a GNSO para desenvolver 
uma estrutura de políticas para esses 
serviços; e (4) estabelecimento do portal 
on-line e monitoramento proativo a fim 
de estabelecer algumas métricas para a 
precisão ao longo do tempo. 

Acesso aos dados – Serviços de 
Privacidade e Proxy  

   

10.  A Equipe de Revisão recomenda que a 
ICANN inicie processos para regulamentar e 
supervisionar os provedores de serviços de 
privacidade e proxy. 
 
A ICANN deve desenvolver esses processos 
consultando todos as partes interessadas. 
Esse trabalho deve observar os estudos das 
práticas existentes usadas por provedores de 
serviços de proxy/privacidade dentro da 
GNSO. 
 
A Equipe de Revisão considera que uma 
abordagem possível para conseguir isso seria 
estabelecer, pelos meios apropriados, um 
sistema de credenciamento para todos os 
provedores de serviços de 
proxy/privacidade. Como parte desse 
processo, a ICANN deve considerar os 
méritos (se houver) do estabelecimento ou 
manutenção de uma distinção entre serviços 

Conforme relatado pela Equipe em 
agosto de 2013: 

 

 O Contrato de Credenciamento de 
Registradores adotado em 2013 inclui 
muitas obrigações novas relacionadas 
aos provedores de privacidade/proxy, 
e compromete a ICANN com a criação 
de um programa de credenciamento 
de privacidade/proxy 
 

 O PDP da GNSO deve ser iniciado em 
breve para examinar questões de 
políticas relacionadas a serviços de 
privacidade/proxy 
 

 O trabalho de implementação da 
equipe deve desenvolver os 
aspectos operacionais do Programa 

Não houve 
comentários da 
comunidade. 

O processo de regulamentação e 
supervisão de serviços de privacidade 
e proxy, depois de ser ignorado por 
muitos anos, é complexo e demorado. 
O novo RAA aborda alguns dos 
problemas, e um futuro PDP da GNSO 
deve concluir o processo. Esse PDP 
pode ter dificuldades para combinar 
as necessidades de privacidade dos 
usuários finais com as necessidades de 
aplicação da lei e dos proprietários das 
marcas registradas, mas o fato de que 
as discussões serão iniciadas é 
promissor. Não é provável que as 
novas políticas entrem em vigor antes 
de 2015. 
 
O resultado final do EWG e o PDP 
subsequente podem reduzir a 



Apêndice B – Implementação da Revisão de WHOIS 
 

B-15 
 

Recomendação Resumo da avaliação da ICANN da 
implementação, inclusive medidas 
tomadas, capacidade de implementação 
e eficácia  

Resumo dos 
comentários da 
comunidade sobre a 
implementação, 
inclusive eficácia 

Análise da ATRT2 sobre a 
implementação da recomendação 
(por exemplo, completa, incompleta 
ou em andamento) 

de privacidade e proxy. 
 
O objetivo desse processo deve ser fornecer 
requisitos claros, consistentes e aplicáveis 
para a operação desses serviços, de acordo 
com as leis nacionais, e atingir um equilíbrio 
apropriado entre partes interessadas com 
interesses concorrentes, mas legítimos. No 
mínimo, isso incluiria privacidade, proteção 
de dados, aplicação da lei, o setor de 
aplicação da lei e a comunidade de direitos 
humanos. 
 
A ICANN poderia, por exemplo, usar uma 
combinação de incentivos e sanções 
graduais para incentivar o credenciamento 
de provedores de serviços de 
proxy/privacidade, e para garantir que os 
registradores não aceitem intencionalmente 
registros de provedores não credenciados. 
 
A ICANN poderia desenvolver uma série de 
penalidades graduais e aplicáveis para 
provedores de serviços de proxy/privacidade 
que violem os requisitos, com um caminho 
claro para o cancelamento do 
credenciamento por violações repetidas, 
sérias ou graves. 
 
Considerando o processo de regulamentação 
e supervisão de provedores de serviços de 
privacidade/proxy, é necessário levar em 
conta os objetivos a seguir: 

de Credenciamento de 
Privacidade/Proxy a ser conduzido 
paralelamente ao PDP da GNSO. 

 
Espera-se a maioria dos resultados até o 
fim de 2013 – primeira metade de 2014. 

 
 

necessidade de serviços de 
privacidade e proxy, mas eles não 
desaparecerão completamente. 
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• Rotular claramente entradas do WHOIS 
para indicar que os registros foram feitos por 
um serviço de privacidade ou proxy; 
• Fornecer detalhes de contato de WHOIS 
completos para o provedor de serviços de 
privacidade/proxy, que sejam capazes de ser 
contatados e que respondam; 
• Adotar os processos e cronogramas 
padronizados de transmissão e revelação 
combinados; (eles devem ser publicados 
claramente e recomendados proativamente 
aos possíveis usuários desses serviços, para 
que eles possam fazer escolhas embasadas 
de acordo com suas circunstâncias 
particulares); 
• Os registradores devem divulgar sua 
relação com provedores de serviços de 
proxy/privacidade; 
• Manter pontos de contato dedicados para 
abusos para cada provedor; 
• Realizar verificações periódicas de 
antecedentes das informações de contato do 
cliente; 
• Manter a privacidade e a integridade dos 
registros caso surjam problemas 
importantes com um provedor de 
privacidade/proxy. 
• Fornecer orientação clara e sem 
ambiguidade sobre os direitos e 
responsabilidades de detentores de nomes 
registrados, e como eles devem ser 
gerenciados no ambiente de 
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privacidade/proxy. 
Acesso aos dados – Interface comum    
11. Recomenda-se que o Serviço do Internic 
seja reformulado para facilitar o uso pelos 
clientes, incluindo a exibição de dados 
completos do registrante para todos os 
nomes de domínio de gTLD (se esses gTLDs 
funcionarem em serviços de WHOIS thick ou 
thin) a fim de estabelecer um local único, de 
um provedor confiável, para os clientes e 
outros usuários dos serviços de WHOIS. 
 
Fazendo essa conclusão e recomendação, 
não estamos propondo uma alteração na 
localização do armazenamento dos dados, 
da propriedade dos dados, nem 
consideramos um processo de 
desenvolvimento de políticas necessário ou 
desejável. Estamos propondo uma melhoria 
operacional de um serviço existente, a 
Internic. Isso deve incluir o aumento da 
promoção do serviço, para aumentar o seu 
reconhecimento. 

Reclamações de erros do WHOIS 
migradas para o depto. de Conformidade 
e automatizadas 
 
Atualmente, a ICANN está trabalhando 
em um Portal de WHOIS abrangente, cujo 
desenvolvimento deve ocorrer em duas 
fases, para reformular o serviço Internic:   
  
Fase 1 - Lançamento do Portal 
Informativo de WHOIS  
 
Fase 2 - Lançamento do Portal de 
Pesquisas On-line de WHOIS 
para oferecer um lugar em que as 
pessoas possam iniciar uma pesquisa dos 
registros globais de WHOIS 
 
O Plano de Comunicações deve ser 
coordenado com o lançamento de cada 
fase 

Não houve 
comentários da 
comunidade. 

  
Houve um avanço significativo na 
substituição da interface Internic pela 
função nativa no site da ICANN. A 
nova funcionalidade incluirá todos os 
aspectos da interface entre os 
usuários e a ICANN com respeito à 
Conformidade Contratual, e também 
incluirá um recurso de pesquisa de 
nomes de domínio como parte do 
futuro Portal de WHOIS. 

Nomes de Domínio Internacionalizados    
12. A ICANN deve incumbir um grupo de 
trabalho, dentro de seis meses após a 
publicação deste relatório, de determinar 
requisitos apropriados para os dados de 
registro de nomes de domínio 
internacionalizados e avaliar as soluções 
disponíveis (inclusive soluções em 

Atualmente, o Grupo de Trabalho IETF 
WEIRDS está avaliando os protocolos 
técnicos. 
Uma vez adotado pelo IETF, o Contrato 
de Registro de novos gTLDs e o Novo RAA 
2013 incluem compromissos de adoção 

A ATRT2 não recebeu 
comentários diretos. 
No entanto, houve 
uma preocupação 
geral, especialmente 
entre aqueles que 

A implementação planejada da 
recomendação está demorando muito 
mais do que o recomendado 
inicialmente pela RT. A estimativa 
atual é que o IRD envie seu relatório 
em junho de 2014, o que a ATRT2 vê 
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implementação por ccTLDs). No mínimo, os 
requisitos de dados devem aplicar-se a todos 
os novos gTLDs, e o grupo de trabalho deve 
considerar maneiras de incentivar a 
consistência da abordagem no espaço de 
gTLD e (de forma voluntária) ccTLD. O grupo 
de trabalho deve gerar um relatório dentro 
de um ano após o recebimento da 
incumbência. 

de novos protocolos. 
A ICANN também está no processo de 
incumbir uma equipe de trabalhar nos 
requisitos de Dados de Registro 
Internacionalizados (IRD), o produto final 
dependerá da conclusão do PDP da GNSO 
sobre a tradução/transliteração descrita 
no n° 13 a seguir. 
 
A ICANN vai encomendar um Estudo para 
avaliar soluções disponíveis para o envio 
e a exibição de dados de contato 
internacionalizados 

monitoram a precisão 
do WHOIS e nas 
comunidades que usam 
registros de domínios 
internacionalizados.  

como razoável ou talvez otimista, 
devido à complexidade da questão, ao 
fato de que há um vínculo necessário 
com o PDP de tradução e 
transliteração (consulte a 
Recomendação 13) e porque o IRD foi 
formado há pouco tempo, em 
setembro de 2013. 
 
Além disso, também é uma pena que 
a ICANN não tenha proposto 
implementações temporárias ou 
práticas recomendadas para dados de 
registro internacionalizados, deixando 
para os registradores e registros o 
desenvolvimento das próprias práticas 
para preencher os registros de WHOIS 
com dados ASCII válidos.  

13. O modelo de dados final, inclusive 
(quaisquer) requisitos para a tradução ou 
transliteração dos dados de registro, deve 
ser incorporado aos contratos pertinentes 
de Registradores e Registros dentro de 6 
meses da adoção das recomendações do 
grupo de trabalho pela Diretoria da ICANN. 
Se essas recomendações não forem 
finalizadas a tempo para a próxima revisão 
de tais contratos, devem ser colocados 
espaços reservados explícitos nos contratos 
para o programa de novos gTLDs, e nos 
contratos existentes no momento da 

A questão da tradução/transliteração 
está sendo explorada como problema de 
política com o Conselho da GNSO. 
 
A política de consenso, se produzida pelo 
PDP, seria vinculante para as partes 
contratadas quando adotada pela 
Diretoria 
 
O resultado do trabalho desse PDP deve 
informar o resto do trabalho de 
implementação relacionado a IRD sendo 

Consulte a 
Recomendação 12. 

O Relatório de Assunto que levou a 
um PDP sobre tradução e 
transliteração foi entregue no fim de 
janeiro de 2013, e o GNSO iniciou o 
PDP em junho. A expectativa atual é 
que o trabalho do PDP comece antes 
do fim de 2013. Por isso, a previsão da 
equipe de conclusão em 2015 é 
razoável, mas implica que os TLDs de 
IDN estejam em operação total bem 
antes de que haja regras sobre como 
lidar com as informações de WHOIS de 
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renovação. supervisionado pela Equipe (# 12 – 14).  A 
conclusão desse aspecto da 
implementação depende da velocidade 
em que o PDP pode ser concluído após a 
formação do grupo de trabalho.    
 
A estimativa atual para a conclusão é 
2015. 

IDN associadas. 

14. Além disso, devem ser desenvolvidas 
métricas para manter e avaliar a precisão 
dos dados de registro internacionalizados e 
dos dados correspondentes em ASCII, com 
métodos e objetivos de conformidade 
definidos claramente, conforme os detalhes 
das Recomendações 5-9 deste documento. 

Os Registros de WHOIS de IDN devem ser 
identificados proativamente uma vez que 
o trabalho mencionado nos n°s 12 e 13 
esteja concluído. A estimativa atual é 
2015. 
 

Consulte a 
Recomendação 12. 

Como essa recomendação está 
amplamente associada às duas 
anteriores, não é surpreendente que 
ainda esteja intocada. No entanto, o 
resultado final é que essa 
recomendação talvez nem esteja 
começada quando a próxima WHOIS-
RT começar (ou terminar) seu 
trabalho. 

Plano Detalhado e Abrangente     
15. A ICANN deve fornecer um plano 
detalhado e abrangente dentro de 3 meses 
após o envio do relatório final da Equipe de 
Revisão de WHOIS, que defina como a 
ICANN avançará na implementação dessas 
recomendações. 

A Equipe da ICANN desenvolveu e 
publicou o plano proposto, que foi 
adotado pela Diretoria da ICANN. 
 
 

Não houve 
comentários 
substanciais da 
Comunidade, exceto a 
crítica de como o 
relatório final da 
WHOIS-RT foi recebido 
e avaliado pela 
Diretoria. 

A ATRT reconhece que a ICANN está 
no processo de implementação das 
recomendações da WHOIS-RT e que 
houve muita discussão sobre 
implementações específicas. No 
entanto, o apêndice de um 
documento de instruções para a 
equipe mencionado em uma 
resolução da Diretoria não é a maneira 
ideal de chamar a atenção da 
comunidade para esse plano.  
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Relatórios anuais de status     
16. A ICANN deve fornecer relatórios escritos 
pelo menos uma vez por ano sobre seu 
avanço rumo à implementação das 
recomendações da Equipe de Revisão de 
WHOIS. O primeiro desses relatórios deve 
ser publicado no mais tardar um ano depois 
que a ICANN publicar o plano de 
implementação mencionado na 
recomendação 15 acima. Cada um desses 
relatórios deve conter todas as informações 
relevantes, inclusive todos os fatos, números 
e análises subjacentes. 

A ICANN planeja publicar o primeiro 
Relatório Anual um ano depois da 
aprovação das recomendações do 
Relatório Final da Equipe de Revisão de 
WHOIS pela Diretoria (Nov. 2013). 

N/D No momento da redação, o prazo 
ainda não tinha sido atingido. 
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Revisão e Análise da Implementação 
das Recomendações da Primeira Equipe 
de Revisão de Segurança, Estabilidade e 
Resiliência  

Observações Gerais 

Resumo da avaliação da implementação 

Rec Status Comentário 
1 Concluída  

2 Implementada Tem um componente recorrente, então nunca estará 
concluída 

3 Em andamento Exigirá aplicação em todos os materiais futuros 
4 Em andamento  

5 Em andamento  
6a Em andamento  

6b Em andamento  
6c Concluída Se os recursos fornecidos são "apropriados" é subjetivo 

7a Em andamento  

7b Ainda não 
começou 

Depende da 7a 

8 Em andamento  

9a Em andamento Adiada até que a função de CIO/CTO seja preenchida 

9b Ainda não 
começou 

Depende da 9a 

10a Em andamento Os trabalhos para intensificar a aplicação da conformidade 
continuam 

10b Implementada Se os recursos fornecidos são "adequados" é subjetivo 

10c Concluída  
11 Em andamento  

12a Em andamento  
12b Em andamento  

13 Em andamento  

14 Em andamento A evolução contínua implica que nunca será concluída 
15 Concluída  

16a Implementada Como os trabalhos de divulgação continuarão, nunca será 
concluída 
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Medidas tomadas 

A maioria das 28 das recomendações (e suas subtarefas) ainda está incompleta. No 

entanto, a implementação de todas as recomendações foi iniciada.  As 28 recomendações 

têm 41 subtarefas, das quais 27 ainda estão incompletas, o que representa 66%. 

 

Capacidade de implementação 

Em praticamente todos os casos, as recomendações parecem ser, ou foram, nos 
casos em que a implementação foi concluída, implementáveis. Para a grande maioria 
das recomendações, a equipe indicou que não esperava ou não passou por nenhum 
problema ao implementar.   

No entanto, não podemos esquecer que a implementação de um grande número de 
recomendações não foi concluída e, em alguns casos, nem começou.  Pode ser que 
apareçam dificuldades na implementação no futuro. 

Uma exceção notável a essa capacidade de implementação geral está relacionada à 
recomendação 23, que recomenda que a ICANN "deve garantir que as decisões dos 
grupos de trabalho e comitês consultivos sejam tomadas de forma objetiva, sem 
pressões externas ou internas." A objetividade na tomada de decisões é um objetivo 
nobre, mas é difícil imaginar uma decisão "sem pressões externas ou internas." 

Eficácia 

Para as recomendações que foram implementadas, a impressão geral foi de que 
foram razoavelmente eficazes para resolver pelo menos o que consta de seu texto.  
Infelizmente, muitas das recomendações usavam qualificadores subjetivos e poucas 

16b Em andamento  

17a Em andamento  
17b Em andamento  

18 Concluída  
19 Em andamento  

20 Em andamento  
21 Em andamento  

22 Em andamento  

23a Implementada Se os recursos fornecidos são "apropriados" é subjetivo 
23b Em andamento Não está claro se a implementação é viável 

24a Concluída Algumas dúvidas quanto à eficácia da abordagem escolhida 

24b Concluída  

24c Concluída  
25a Em andamento  

25b Concluída  

26 Em andamento  
27 Em andamento  

28 Implementada Como a participação continuará, nunca será concluída 
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especificavam medidas concretas para medir a eficácia.  Dessa forma, a medida 
objetiva da eficácia das recomendações é difícil. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

No total, três comentários públicos foram recebidos sobre o relatório final da equipe 
de revisão de SSR.  O resumo desses comentários pode ser encontrado em: 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-ssr-rt-final- 
report-30aug12-en.pdf  

Recomendação 1 

"A ICANN deve publicar uma declaração clara e consistente de sua competência e a 
missão técnica limitada de SSR. A ICANN deve solicitar comentários públicos para 
chegar a uma declaração baseada em consenso." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

Essa recomendação visava documentar publicamente a função da ICANN em relação 
à segurança, estabilidade e resiliência relacionadas de maneira clara e concisa para 
obter consenso dentro da comunidade em relação a essa função. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Concluída. 

Medidas tomadas 

A Equipe (especificamente, a Equipe de Segurança da ICANN) publicou uma versão 
preliminar da declaração para comentários públicos em maio de 2012, e realizou 
divulgação extensa com a comunidade para facilitar o feedback. Foi publicado um 
relatório dos comentários públicos recebidos, e uma versão preliminar da 
declaração revisada foi publicada para a reunião da ICANN em Toronto 
(http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/presentation-draft-ssr-role-
remit-04oct12-en.pdf). Depois de uma sessão aberta em Toronto, e da participação 
da comunidade, uma nova versão da declaração foi incorporada à Estrutura de SSR 
do AF 2014, publicada para comentários públicos no dia 6 de março de 2013. Esse 
documento ficou aberto para comentários públicos até 20 de maio de 2013. 

Capacidade de implementação 

Implementada. 

Eficácia 

Os comentários recebidos sobre a declaração foram muito positivos. Internamente, 
a declaração da ICANN forneceu uma definição da função e da competência da 
ICANN em SSR à nova Equipe de Gerência Sênior. Externamente, os participantes da 
comunidade que contribuíram com a revisão do texto notaram sua melhoria com o 
tempo, e apoiaram essa versão. 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-ssr-rt-final-%20report-30aug12-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/summary-comments-ssr-rt-final-%20report-30aug12-en.pdf
http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/presentation-draft-ssr-role-remit-04oct12-en.pdf
http://toronto45.icann.org/meetings/toronto2012/presentation-draft-ssr-role-remit-04oct12-en.pdf
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Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

A ICANN recebeu 20 comentários sobre a versão preliminar da declaração durante o 
período de comentários públicos entre 17 de maio e 31 de agosto de 2012 (consulte 
http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/).  Um resumo desses 
comentários, preparados pela ICANN, está disponível em 
http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/pdfIijnRXQ1v1.pdf.   

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser dividida em duas subtarefas: 

a. A ICANN deve publicar uma declaração clara e consistente de sua 
competência e a missão técnica limitada de SSR; e 

b. A ICANN deve solicitar comentários públicos para chegar a uma declaração 
baseada em consenso. 

A ICANN publicou uma declaração em relação a sua competência e missão técnica 
limitada de SSR.  Se essa declaração era clara e consistente é uma questão de 
opinião. No entanto, com base nos comentários públicos, parece que a declaração é 
considerada "clara e concisa" pelos autores de comentários.  Assim, parece que esse 
componente da recomendação foi seguido. 

Com relação ao segundo componente dessa recomendação, a equipe realizou 
trabalhos significativos de divulgação que parecem ter funcionado na Comunidade. 
Não está claro se a função da ICANN no contexto de SSR é bem entendida fora da 
comunidade da ICANN, especificamente nas comunidades não relacionadas à 
segurança. 

Avaliação da eficácia da recomendação pela ATRT2 

Fornecer uma declaração clara da função de SSR da ICANN e chegar a um consenso 
com pelo menos uma parte da comunidade em relação a essa função ajudou as 
pessoas a entender a função e as limitações da ICANN. Trabalhos contínuos de 
divulgação e educação sobre a função da ICANN em relação a SSR provavelmente 
melhorariam a eficácia da implementação dessa recomendação. 

Recomendação 2 

"A definição e a implementação da competência e da missão técnica limitada de SSR 
da ICANN devem ser revisadas a fim de manter um consenso e extrair comentários 
da comunidade. O processo deve ser repetido regularmente, talvez em conjunto com 
o ciclo de futuras revisões de SSR." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A SSR-RT pensou que era importante garantir que as definições da ICANN de sua 
competência e missão técnica limitada de SSR e sua implementação fossem 

http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/
http://forum.icann.org/lists/draft-ssr-role-remit/pdfIijnRXQ1v1.pdf
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revisadas com comentários da comunidade de forma regular e que pudesse ser 
repetida.  

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementada, apesar de ter um componente recorrente, portanto, nunca será 
concluída. 

Medidas tomadas 

A Equipe (especificamente a Equipe de Segurança) incorporou uma página de 
rastreamento à Estrutura Anual de SSR mostrando como as atividades do ano 
anterior foram implementadas.  

A ICANN publicou uma versão preliminar da Estrutura de SSR para o AF 2014 que 
inclui a definição atual da ICANN de sua competência e missão técnica limitada de 
SSR no dia 6 de março de 2013.  O público pôde comentar sobre essa Estrutura até 
20 de maio de 2013. A versão final da Estrutura de SSR para o AF 2014 foi 
publicada. 

A próxima oportunidade de revisão seria na publicação da Estrutura para o AF 2015 
em 2014, e como parte do lançamento da SSR RT2 em 2015. 

Capacidade de implementação 

A Equipe não acha que essa recomendação foi ou pode ser totalmente implementada 
devido à necessidade de revisão periódica das definições e da implementação. No 
entanto, o trabalho está em andamento e não são previstos problemas durante a 
implementação. 

Eficácia 

Com base nas melhorias que foram feitas entre as versões da Estrutura para o AF 
2012 e para o AF 2013 que agora estão refletidas na versão para o AF 2014, essa 
recomendação foi eficaz. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

No total, foram recebidos 19 comentários públicos durante o período de 
comentários associado à publicação da versão preliminar da Estrutura de SSR para o 
AF 2014. Resumindo esses comentários: 

 Houve muitas expressões de preocupação em relação à alocação de recursos 
e à possível sobrecarga da Equipe de Segurança como resultado do aumento 
da carga de trabalho se a Estrutura de SRR para o AF 2014 fosse totalmente 
implementada; 

 Vários comentários sugeriram que os esforços de participação dentro da 
ICANN e entre organizações pela Equipe de Segurança devem ser 
fortalecidos; 

 Ampliar a perspectiva da Estrutura de ICANN, a organização, para ICANN, a 
comunidade, seria benéfico; 
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 Devem ser organizadas atividades e iniciativas de acordo com as categorias 
identificadas; 

 Sugestões relacionadas à melhoria do documento de Estrutura, por exemplo, 
adicionar texto aos gráficos, fornecendo mais detalhes sobre funções e 
responsabilidades, etc. 

No entanto, a maioria dos autores de comentários indicou que achava que as 
informações fornecidas em relação à competência e missão técnica limitada de SSR 
da ICANN ofereciam uma "boa base para futuros desenvolvimentos". 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser vista como dividida em três partes: 

a. A definição da competência e missão técnica limitada de SSR da ICANN, com 
revisão da comunidade e obtenção de consenso; 

b. A implementação dessa definição; e 
c. Repetição dessa definição/processo de implementação. 

Analisando cada uma dessas partes separadamente: 

Definição, solicitação de feedback e obtenção de consenso 

A Estrutura do AF 2014 foi publicada depois de um período de comentários 
públicos. Com base nas opiniões do público e em revisões subsequentes da 
Estrutura do AF 2014 antes da publicação final, parece que o consenso (pelo menos 
como a ICANN normalmente mede o consenso) foi atingido. 

Implementação 

Como observado pela Equipe, essa recomendação ainda não foi implementada.  No 
entanto, a ATRT2 observa que trabalhos rezoáveis para a implementação estão em 
andamento, e devido ao ciclo recomendado de definição/implementação/revisão, 
essa recomendação nunca será completamente implementada. 

Repetição de definição/implementação  

A revisão anual da definição/implementação da competência e missão técnica 
limitada de SSR orientada pela Estrutura parece apropriada, apesar de ser uma 
questão de opinião.  

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Essa recomendação foi eficaz ao fornecer uma estrutura em que a competência e 
missão técnica limitada de SSR da ICANN possa ser definida e modificada ao longo 
do tempo. 
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Recomendação 3 

"Depois de publicar uma declaração consensual de sua competência e missão 
técnica limitada de SSR, a ICANN deve usar uma terminologia e descrições 
consistentes dessa declaração em todos os materiais." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

As definições de segurança, estabilidade e resiliência muitas vezes são 
inconsistentes e podem variar dependendo do setor, jurisdição e publicação/autor. 
Isso pode dificultar a clareza e o entendimento de propostas e decisões de 
implementação. Para minimizar as chances de erros de interpretação, a SSR-RT 
recomendou que a ICANN publicasse e usasse terminologia consistente e descrições 
de segurança, estabilidade e resiliência em seus materiais. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementada. 

Medidas tomadas 

No dia 8 de julho de 2013, Patrick Jones, diretor sênior de segurança, publicou as 
definições que a ICANN usa para o conjunto de termos relacionados aos conceitos de 
segurança, estabilidade e resiliência, e seu contexto em 
http://blog.icann.org/2013/07/icanns-security-terminology/. 

Capacidade de implementação 

A Equipe não acha que essa recomendação tenha sido totalmente implementada. No 
entanto, os trabalhos estão em andamento e não são previstos problemas durante a 
implementação. 

Eficácia 

A Equipe acha que a implementação dessa recomendação ajudará todas as partes da 
organização a chegar a um entendimento comum da função e da competência de 
SSR da ICANN, e a usar terminologia consistente em seus materiais e discussões. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Até agora, não foram recebidos comentários sobre a publicação no blog. 

Resumo de outras informações relevantes 

A Equipe declarou que planeja realizar webinars internos, instrução da equipe e 
publicar as declarações antes da reunião da ICANN em Buenos Aires em novembro 
de 2013. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

As definições usadas pela ICANN para segurança, estabilidade e resiliência foram 
publicadas pela Equipe de Segurança, e há trabalhos em andamento para informar 
essas definições ao resto da equipe. 

http://blog.icann.org/2013/07/icanns-security-terminology/
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Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

No contexto da Equipe de Segurança, o exercício de fazer uma declaração sobre o 
uso dos termos "segurança", "estabilidade" e "resiliência" pela ICANN foi efetivo 
aumentando a clareza em relação a esses conceitos. 

Houve tempo suficiente para avaliar a eficácia dessa recomendação sobre os 
esforços mais amplos da ICANN. 

Recomendação 4 

"A ICANN deve documentar e definir claramente a natureza das relações de SSR 
presentes na comunidade da ICANN a fim de fornecer um ponto centra único para o 
entendimento das interdependências entre as organizações." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

As relações de SSR da ICANN têm muitas formas, e além das seções do site da ICANN 
que mostram MOUs, contratos e parcerias, não há uma localização centralizada na 
ICANN para visualizar facilmente (interna ou externamente) essas relações. 

A SSR-RT achou que seria útil que a ICANN documentasse e definisse a natureza da 
relações de SSR que existem na organização (com partes da comunidade, com as 
Organizações de Apoio e Comitês Consultivos, mas também com partes não 
contratadas e parceiros), e colocasse essas informações em um local onde a ICANN e 
a comunidade pudessem ver a descrição dessas relações e considerar 
interdependências. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

Internamente, a equipe identificou quatro tipos de relações relacionadas a SSR 
dentro da comunidade da ICANN: 

 Colaboração no reconhecimento de ameaças; 
 Coordenação; 
 Envolvimento técnico; e 
 Gerenciamento de riscos organizacionais.  

A partir dessa categorização, que inclui relações por parcerias, MOUs ou contratos, a 
equipe está em vias de documentar as relações que se encaixam nessas categorias.  

Publicamente, a primeira etapa foi o desenvolvimento de um infográfico mostrando 
as funções de SSR na ICANN, a função organizacional de gerenciamento de risco, 
reconhecimento de ameaças, a função de coordenação e a função de expertise no 
assunto. Dentro de cada uma dessas áreas, haverá um mapeamento mostrando as 
relações associadas. A versão 1.0 do infográfico foi incluída na Estrutura de SSR para 
o AF 2014. 
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Capacidade de implementação 

Essa recomendação ainda não foi completamente implementada. 

Eficácia 

O exercício de desenvolver o gráfico funcional ajudou a aprimorar o texto do 
compromisso técnico da ICANN relacionado à segurança, e a equipe fez melhorias 
no material para a comunidade. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Vários comentários durante o período de comentários públicos sobre o documento 
da Estrutura de SSR para o AF 2014 sugeriram que, embora os infográficos fossem 
úteis, "os gráficos com desenhos não são suficientes" e que seria útil contar com 
textos adicionais descrevendo as relações. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Embora ainda não esteja completamente implementada, a equipe tomou medidas 
concretas para implementar essa recomendação. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Como a implementação dessa recomendação ainda não foi concluída, sua eficácia 
não pode ser avaliada completamente. 

Recomendação 5 

"A ICANN deve usar a definição de suas relações de SSR para manter disposições 
eficientes de trabalho e para demonstrar como essas relações são utilizadas a fim de 
alcançar a meta de SSR." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

As relações de SSR da ICANN não são bem documentadas. Mudar isso e mostrar para 
a organização e para a comunidade como a ICANN tem relações amplas em SSR deve 
permitir disposições de trabalho eficazes e demonstrar como essas relações apoiam 
os objetivos de SSR da ICANN. 

É desejável ter documentação fácil de encontrar sobre as funções e relações de SSR 
para que a organização e a comunidade possam vê-las e entender totalmente sua 
conexão com o objetivo de SSR da ICANN. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 
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Medidas tomadas 

Como descrito na avaliação da implementação da recomendação 4, a equipe está em 
vias de documentar e categorizar relações relacionadas a SSR, inclusive a 
identificação de MOUs, contratos, parcerias e relações informais existentes. 

Essa recomendação resultou na melhor coordenação entre departamentos, por 
exemplo, chamadas regulares e interação entre o grupo de Participação Global de 
Partes Interessadas e Segurança, e discussão regular entre Política e Segurança. 

Capacidade de implementação 

Uma vez que as relações sejam documentadas e categorizadas, a equipe acredita que 
deve ser possível implementar essa recomendação.  

Eficácia 

Como essa recomendação não foi implementada, ainda não é possível determinar 
totalmente sua eficácia.  No entanto, essa recomendação destaca áreas para 
melhorar a coordenação e a colaboração internamente entre departamentos, para 
que haja reconhecimento das relações existentes e como elas contribuem para 
disposições de trabalho eficazes. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Essa recomendação ainda não chegou a uma etapa em que haja comentários sobre a 
implementação. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

A implementação dessa recomendação ainda não chegou a uma etapa em que possa 
ser realizada uma análise. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Como a implementação dessa recomendação ainda não foi concluída, sua eficácia 
não pode ser avaliada completamente. 

Recomendação 6 

"A ICANN deve publicar um documento descrevendo claramente as funções e as 
responsabilidades do SSAC e do RSSAC a fim de delinear com clareza as atividades 
dos dois grupos.  A ICANN deve buscar o consenso para isso em ambos os grupos, 
reconhecendo o histórico e as circunstâncias da formação de cada um.  A ICANN 
deve considerar a disposição de recursos apropriada para ambos os grupos, em 
consistência com as demandas impostas a eles." 
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Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

O Estatuto da ICANN contém provisões para o SSAC e o RSSAC, especificamente o 
Artigo XI da seção 2.2 e a seção 2.3, respectivamente. O SSAC publicou seus 
Procedimentos Operacionais em 
http://www.icann.org/en/groups/ssac/operational-procedures-18jan13-en.pdf, de 
acordo com a implementação da Revisão do SSAC. A Diretoria da ICANN aprovou 
recentemente uma alteração estatuto relacionada ao RSSAC, em 11 de abril de 2013. 

Para esclarecer as funções e responsabilidades de cada Comitê Consultivo e para 
evitar confusão e conflitos, o texto apoiado por ambas as comunidades deve ser 
publicado, descrevendo as respectivas funções e responsabilidades do SSAC e do 
RSSAC.  

Além disso, ambos os Comitês Consultivos devem ter recursos apropriados (equipe 
e orçamento).  

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

As funções e responsabilidades do SSAC já foram definidas em seus Procedimentos 
Operacionais. No entanto ainda não houve um trabalho para buscar o consenso do 
RSSAC sobre essas funções e responsabilidades. Em novembro de 2012, apresentou-
se aos membros do SSAC o caminho de implementação proposto, e nesse momento 
eles apoiaram essa abordagem. 

As funções e responsabilidades do RSSAC serão examinadas e revisadas durante 
uma reorganização desse Comitê Consultivo, depois da adoção da alteração do 
estatuto do RSSAC pela Diretoria. 

Capacidade de implementação 

Houve um atraso na espera pelas alterações do estatuto do RSSAC. Essa é uma 
recomendação que envolverá a colaboração entre a comunidade e a equipe para a 
implementação. Portanto, a implementação não está totalmente sob controle da 
equipe. 

Eficácia 

Como essa recomendação ainda precisa ser totalmente implementada, não é 
possível fornecer uma análise de sua eficácia. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Não houve período de comentários ou outro mecanismo para participação da 
comunidade associado à publicação dos Procedimentos Operacionais do SSAC ou à 
reorganização do RSSAC.  

Essa recomendação ainda não chegou a uma etapa em que haja comentários sobre a 
implementação. 

http://www.icann.org/en/groups/ssac/operational-procedures-18jan13-en.pdf
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Resumo de outras informações relevantes 

O RSSAC está em um processo de reorganização significativa. A implementação total 
dessa recomendação é impossível até que essa reorganização seja concluída. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser dividida em três tarefas: 

a. Publicar um documento definindo claramente as funções e responsabilidades 
do SSAC; 

b. Publicar um documento definindo claramente as funções e responsabilidades 
do RSSAC; e 

c. Fornecer os recursos apropriados a cada Comitê Consultivo. 

Analisando cada uma dessas tarefas separadamente: 

Documentar as funções e responsabilidades do SSAC  

Dentro de seus Procedimentos Operacionais, o SSAC definiu suas funções e 
responsabilidades. Não foram feitos trabalhos para obter comentários ou consenso 
do RSSAC ou da comunidade mais ampla em relação à adequação dessas funções e 
responsabilidades. 

Documentar as funções e responsabilidades do RSSAC 

O RSSAC está em um processo de reorganização. Ainda não houve iniciativas para 
obter comentários da comunidade da ICANN sobre essa reorganização. 

Recursos 

A ICANN estabeleceu um orçamento e forneceu funcionários para o SSAC e o RSSAC.   

A ICANN fornece funcionários e outros recursos dentro dos orçamentos governamentais 

para as atividades do SSAC e do RSSAC.  

O SSAC conta com três membros da equipe e dois pesquisadores do programa de 

Fellowship  (um recurso compartilhado igual a 2 FTE), que oferecem expertise no 

assunto e serviços de secretariado.  São disponibilizados outros recursos para dar apoio a 

reuniões entre sessões (workshop de planejamento estratégico e reuniões do comitê 

executivo) e auxílio para viagens para que determinados membros do SSAC participem 

de reuniões da ICANN.   

O RSSAC conta com dois membros da equipe (um recurso compartilhado igual a 1,25 

FTE), que oferecem expertise no assunto e serviços de secretariado.    São 

disponibilizados outros recursos para dar apoio a reuniões do comitê executivo entre 

sessões e auxílio para viagens para que determinados membros do RSSAC participem de 

reuniões da ICANN. 
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Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Como a documentação das funções e responsabilidades do SSAC e do RSSAC ainda 
não foi concluída, sua eficácia não pode ser totalmente avaliada. 

Se as alocações de recursos para o SSAC e o RSSAC são suficientes para atender as 
demandas impostas a cada Comitê Consultivo é, obviamente, uma questão de 
opinião. 

Recomendação 7 

"A ICANN deve aprender com sua atual Estrutura de SSR estabelecendo um conjunto 
claro de objetivos e priorizando suas iniciativas e atividades de acordo com esses 
objetivos.  Esse processo deve ser informado por meio de uma análise pragmática de 
custo, benefício e risco." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A SSR-RT achou que os objetivos relacionados a SSR no Plano Estratégico da ICANN 
não foram mapeados ou priorizados claramente, e isso foi refletido nas versões da 
Estrutura de SSR anteriores à versão do AF 2013.  Para resolver isso, a SSR-RT 
concluiu que a ICANN deveria basear-se nas melhorias da Estrutura de SSR do AF 
2013 para estabelecer um conjunto claro de objetivos e prioridades relacionados a 
SSR.  

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

Foram feitas melhorias visando a clareza recomendada nas Estruturas do AF 2012, 
AF 2013 e AF 2014. Serão feitas mais melhorias com a vinculação de prioridades ao 
sistema de Gerenciamento, e ao sistema "At Task"1 usado internamente pela equipe 
para acompanhar seus projetos. 

O envolvimento técnico é uma das prioridades da Equipe de Segurança da ICANN. 

Capacidade de implementação 

A implementação dessa recomendação dependia da conclusão do plano operacional 
do AF 2014.  Ela também depende do uso do sistema "At Task", do desenvolvimento 
do próximo Plano Estratégico, e envolverá discussões internas com outros 
departamentos e com a equipe Executiva.  No entanto, a equipe acredita que essa 
recomendação possa ser implementada. 

                                                        

1O sistema "At Task" é uma ferramenta de Geração de Relatórios de Gerenciamento 
de Projetos. O sistema foi implementado e a equipe está em vias de aprimorar o 
volume de informações inserido no sistema disponível para visualização pública. 
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Eficácia 

A equipe acredita que a implementação dessa recomendação levará a um acordo 
geral em relação à organização dos objetivos e prioridades de SSR, e ajudará a 
mostrar uma melhor conexão entre os objetivos estratégicos publicados e as 
iniciativas de SSR. 

No entanto, como essa recomendação ainda não foi implementada, sua eficácia não 
pode ser estabelecida. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Na reunião da ICANN em Pequim, a ccNSO apoiou a prioridade contínua para o 
envolvimento e o treinamento técnico.  Os executivos da ICANN reconheceram o SSR 
como um dos pilares das estratégias regionais que estão sendo desenvolvidas para 
África, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, América Latina e Caribe.  

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser dividida em duas tarefas independentes, ambas 
embasadas por análises de custo, benefício e riscos.  Essas tarefas seriam: 

a. A ICANN deve estabelecer um conjunto claro de objetivos relacionados a SSR; 
e 

b. A ICANN deve priorizar suas iniciativas e atividades de acordo com esses 
objetivos. 

Com relação à primeira tarefa, um conjunto claro de objetivos relacionados a SSR 
ainda precisa ser estabelecido. Apesar disso, a equipe priorizou iniciativas e 
atividades apoiadas por pelo menos uma parte da comunidade (por exemplo, 
ccNSO). 

Como a segunda tarefa depende da conclusão da primeira, ela ainda não foi iniciada. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Como essa recomendação ainda precisa ser totalmente implementada, não é 
possível fornecer uma análise de sua eficácia. 

Recomendação 8 

"A ICANN deve dar continuidade ao aprimoramento dos objetivos de seu Plano 
Estratégico, em particular a meta de manutenção e promoção da disponibilidade do 
DNS.  O Plano Estratégico e a Estrutura de SSR devem refletir prioridades e objetivos 
consistentes para garantir o alinhamento claro". 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A Equipe de Revisão concluiu que os objetivos de SSR no Plano Estratégico 2012-
2015 não foram bem aprimorados e alinhados à Estrutura de SSR. Essa 
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recomendação pedia o aprimoramento dos objetivos do Plano Estratégico 
relacionados a SSR. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A equipe de Segurança tem contribuído com o esforço de Visão Estratégica para um 
novo Plano Estratégico da ICANN, e tem incentivado o uso de materiais 
desenvolvidos para a Estrutura de SSR do AF 2014, que descrevem as funções de 
SSR da ICANN em quatro áreas principais (gerenciamento de riscos organizacionais, 
envolvimento técnico e liderança inovadora, coordenação, reconhecimento de 
ameaças). 

Capacidade de implementação 

A conclusão dessa recomendação depende do desenvolvimento do próximo Plano 
Estratégico. Embora a equipe não tenha encontrado custos adicionais relacionados à 
implementação, as discussões organizacionais para o próximo Plano Estratégico 
serão envolvidas, seguidas pelo alinhamento da Estrutura de SSR ao Plano 
Estratégico. 

Eficácia 

Como essa recomendação ainda não foi implementada, sua eficácia não pode ser 
determinada. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Nenhuma. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação depende muito do desenvolvimento dos objetivos do Plano 
Estratégico. A Equipe tem feito comentários relacionados a SSR para o Plano 
Estratégico. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

A implementação dessa recomendação ainda precisa chegar a uma etapa em que sua 
eficácia possa ser avaliada. 

Recomendação 9 

"A ICANN deve avaliar as opções de certificação com relação às normas 
internacionais aceitas (por exemplo, ITIL, ISO e SAS-70) quanto a suas 
responsabilidades operacionais.  A ICANN deve publicar um guia claro sobre 
certificações." 
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Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A SSR-RT passou algum tempo discutindo normas internacionais e recomendou à 
ICANN avaliar suas opções de certificação em relação a normas internacionais 
comumente aceitas para suas responsabilidades operacionais, determinar se deve 
obter uma certificação, e se sim, publicar um guia claro para essa certificação. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A ICANN obteve a certificação SysTrust para a infraestrutura de gerenciamento de 
atribuição de chaves do DNSSEC, e está analisando a certificação SysTrust para a 
IANA (que incluiria o departamento de TI da ICANN) e está buscando a certificação 
EFQM.  

Há uma avaliação em andamento sobre a certificação de outros aspectos das 
responsabilidades operacionais da ICANN. 

Capacidade de implementação 

A equipe ainda não encontrou problemas insuperáveis em relação à implementação, 
mas notou que a avaliação pode ser cara e que a implementação de todos os 
controles necessários para a certificação (dependendo da certificação selecionada) 
pode exigir tempo e verba adicionais. 

Eficácia 

Como a implementação dessa recomendação ainda não foi concluída, sua eficácia 
não pode ser avaliada.  No entanto, a equipe acredita que a implementação dessa 
recomendação mostrará que a ICANN considerou cuidadosamente a certificação, e 
demonstrará a excelência de suas responsabilidades operacionais. 

Além disso, a equipe acha que a implementação dessa recomendação 
institucionalizará as práticas recomendadas necessárias para manter a certificação 
(dependendo da certificação ou norma escolhida), e demonstrará a melhoria da 
ICANN rumo à excelência operacional. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Em comentários fornecidos durante o período de comentários públicos associado ao 
relatório final da Equipe de Revisão de SSR, Andrew Sullivan, da Dyn, Inc. sugeriu 
que a certificação deveria concentrar-se apenas em áreas em que as funções 
desempenhadas pela ICANN sejam "substancialmente as mesmas que já são bem 
entendidas". 

Resumo de outras informações relevantes 

Discussões presenciais com o consultor externo trazido para a certificação EQFM 
indicaram que a primeira rodada de avaliações normalmente é usada para 
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identificar as áreas em que é necessário trabalho adicional.  Dessa forma, um 
desempenho negativo nessa avaliação não deve ser visto como algo negativo. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

A implementação não está concluída, mas a equipe tomou medidas significativas 
para avaliar o valor da certificação para as responsabilidades operacionais da 
ICANN, inclusive iniciar ou concluir a certificação da mais crítica dessas 
responsabilidades (gerenciamento de atribuição de chaves do DNSSEC, IANA e TI). 

De forma mais específica, essa recomendação pode ser dividida em duas tarefas: 

a. A ICANN deve avaliar as opções de certificação operacional; e 
b. A ICANN deve publicar um guia claro sobre certificações. 

Com relação à primeira tarefa, a equipe Executiva atribuiu essa responsabilidade à 
função de CIO/CTO, para a qual há uma vaga aberta publicada.  Maiores trabalhos 
para a implementação dessa parte da recomendação foram adiadas até que essa 
vaga seja preenchida.   

Iniciar a segunda tarefa associada a essa solicitação depende da conclusão da 
primeira.  Dessa forma, a segunda tarefa ainda não foi implementada. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Embora essa não seja uma função das recomendações da ATRT, a certificação 
SysTrust para o gerenciamento de atribuição de chaves do DNSSEC foi eficaz no 
aumento do nível de confiança no trabalho da ICANN relacionado ao tratamento de 
KSK de raiz.  

De maneira similar, a certificação da IANA, embora também não seja uma função 
dessa recomendação da ATRT (é uma exigência do contrato de Funções da IANA), 
deve proporcionar o aumento do nível de confiança na parte da comunidade que 
utiliza suas funções. 

Como a certificação de outras partes das responsabilidades operacionais da ICANN 
ainda não foi determinada e muito menos concluída, sua eficácia não pode ser 
avaliada. 

Recomendação 10 

"A ICANN deve dar continuidade a seu trabalho de definir a aplicação de 
conformidade de contratos e fornecer os recursos adequados para essa função.  A 
ICANN também deve desenvolver e implementar um processo mais estruturado 
para monitorar as questões de conformidade e investigações." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

Quando a Equipe de Revisão começou seu trabalho, a Conformidade era uma equipe 
menor, e a comunidade achava que a ICANN precisava reforçar o trabalho na área, 
fornecer recursos adequados, e desenvolver e implementar um processo mais 
estruturado para monitorar a conformidade. 
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O resultado desejado era a disposição de recursos adequada para a aplicação de 
conformidade contratual da ICANN, e a melhoria da capacidade da ICANN de aplicar 
essa conformidade. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

As melhorias, que continuam sendo realizadas, foram feitas por e para a equipe de 
Conformidade durante o AF 2013. O tamanho da Conformidade aumentou, e foram 
publicadas várias ferramentas para permitir a melhor aplicação de conformidade 
contratual. 

Capacidade de implementação 

Essa recomendação depende muito dos recursos disponíveis para a equipe de 
Conformidade.  Até hoje, os recursos estão sendo disponibilizados e a recomendação 
está sendo implementada. 

Eficácia 

A conformidade, mesmo melhorada, ainda precisa de trabalho.  Essa recomendação 
melhorou o foco da equipe Executiva, e partindo dessa perspectiva, foi eficaz. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Embora comentários de alguns membros da comunidade sugerem que a 
Conformidade pode ter melhorado sua capacidade de aplicar contratos, alguns 
comentários sugeriram que ainda é necessário muito mais.  Especificamente, foram 
levantadas questões sobre a disponibilização suficiente de funcionários e recursos 
na atualidade, com preocupações expressadas sobre a capacidade do departamento 
de Conformidade de atender as demandas significativamente maiores que 
resultarão da implementação dos novos Contratos de Credenciamento de 
Registradores e Contratos de Registro. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser dividida em três subtarefas: 

a. A ICANN deve continuar seu trabalho para reforçar a aplicação de 
conformidade contratual; 

b. A ICANN deve fornecer recursos adequados para essa função; e 
c. A ICANN deve desenvolver e implementar um processo mais estruturado 

para monitorar as questões de conformidade e investigações. 

Cada uma dessas subtarefas será examinada independentemente: 
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Reforçar a aplicação 

Devido à redação dessa recomendação e aos dados que sugerem o aumento dos 
esforços de aplicação, é difícil negar que a recomendação tenha sido seguida.    

Fornecer recursos adequados 

De maneira similar, devido ao aumento do orçamento e do número de funcionários 
do departamento de Conformidade, é difícil dizer que os recursos não foram 
fornecidos. Se esses recursos são adequados ou não, é uma avaliação subjetiva. 

Monitoramento/investigações mais estruturados 

Como com outras subtarefas associadas a essa recomendação, é difícil afirmar que 
um processo mais estruturado para o monitoramento de problemas de 
conformidade e investigações não foi implementado. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Como o texto da seção associada com o status de implementação pode sugerir, a 
avaliação dessa recomendação é bastante subjetiva.  Embora os dados sugiram que 
o departamento de Conformidade tenha melhorado a aplicação, tenha recursos 
adicionais e tenha implementado um regime de monitoramento e investigação mais 
estruturado, a eficácia desses esforços é duvidosa.  Especificamente, expressou-se 
preocupações questionando se os esforços feitos até hoje para melhorar a 
conformidade serão suficientes para lidar com o aumento de requisitos que surgem 
como resultado do novo RAA e RA. 

No entanto, como essa recomendação ainda precisa ser totalmente implementada, 
não é possível fornecer uma análise completa de sua eficácia. 

Recomendação 11 

"A ICANN deve finalizar e implementar as medidas de sucesso para novos gTLDs e 
tramitação rápida de IDN que se relaciona expressamente com seus objetivos de 
programa referentes a SSR, abrangendo medidas para a eficiência de mecanismos a 
fim de reduzir o abuso de nomes de domínios." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A SSR-RT observou que a administração do programa de novos gTLDs e a 
Tramitação Rápida do IDN são questões de SSR significativas que devem ser 
priorizadas e implementadas com um conjunto mais detalhado de objetivos e 
atividades. Ela observou que a ICANN deveria desenvolver e implementar medidas 
de eficácia para essas áreas. 

Mais especificamente, a SSR-RT recomendou que o desenvolvimento e a 
implementação de medidas específicas ajudarão a fortalecer o foco e a eficácia da 
ICANN, melhorar a capacidade da comunidade de medir o avanço da ICANN, e medir 
o sucesso dos programas de novos gTLDs e de Tramitação Rápida de IDN em relação 
aos objetivos de SSR da ICANN, inclusive medidas da eficácia de mecanismos para 
diminuir o abuso dos nomes de domínio. 
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Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

Essa recomendação ainda não foi implementada. 

Capacidade de implementação 

Essa será uma recomendação colaborativa entre comunidade e equipe, e também 
dependerá de termos de referência da Revisão da Afirmação de Compromissos 
sobre Concorrência e Escolha do Consumidor. 

Eficácia 

Como essa recomendação ainda não foi implementada, não é possível avaliar sua 
eficácia. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Essa recomendação ainda precisa chegar a um ponto em que a comunidade possa 
fazer comentários. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Como essa recomendação ainda não foi implementada, não é possível avaliar sua 
implementação. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Como essa recomendação ainda não foi implementada, não é possível avaliar sua 
eficácia. 

Recomendação 12 

"A ICANN deve trabalhar com a comunidade a fim de identificar as práticas 
recomendadas para SSR e dar suporte à implementação de tais práticas por meio de 
contratos, acordos e MOUs, entre outros mecanismos." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

O problema subjacente era que devia haver uma identificação mais clara de práticas 
recomendadas relacionadas a SSR para a comunidade, e incentivo para aplicá-las em 
contratos, acordos, MOUs e outros mecanismos da melhor maneira possível. 

O resultado desejado era um diálogo entre a equipe e a comunidade sobre práticas 
recomendadas relacionadas a SSR, com a incorporação dessas práticas em 
mecanismos contratuais, da forma mais prática possível. 
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Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

Essa recomendação ainda não foi totalmente implementada e envolverá um diálogo 
entre a comunidade e a equipe. A equipe acredita que as recomendações de 
aplicação da lei no RAA e os comentários sobre o novo contrato de registro de gTLDs 
aproximou a implementação dessa recomendação. 

A equipe planeja produzir uma lista de práticas recomendadas relacionadas a SSR e 
identificar onde essas práticas são incorporadas em contratos, MOUs e outros 
acordos para fins de acompanhamento. 

Capacidade de implementação 

Essa recomendação envolverá um diálogo entre a equipe e a comunidade para sua 
total implementação. 

Eficácia 

Como essa recomendação ainda precisa ser totalmente implementada, não é 
possível avaliar sua eficácia total. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Em comentários recebidos durante o período de comentários públicos do relatório 
final da Equipe de Revisão de SSR, o Grupo de Partes Interessadas de Registros 
questionou se a implementação de práticas recomendadas poderia ser "apoiada por 
meio de contratos". 

Resumo de outras informações relevantes 

Embora não seja um resultado direto dessa recomendação, os novos RAA e RA 
exigem a implementação de práticas recomendadas relacionadas a SSR.   

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser dividida em duas tarefas: 

a. Trabalhar com a comunidade para identificar práticas recomendadas 
relacionadas a SSR; e 

b. Apoiar a implementação de tais práticas por meio de contratos, acordos, 
MoUs e outros mecanismos; 

Até hoje, as práticas recomendadas relacionadas a SSR ainda não foram 
identificadas de maneira formal pela equipe nem pela comunidade. Assim, essa 
tarefa continua não sendo implementada. 

A adição de práticas recomendadas relacionadas a SSR ao RAA é uma etapa concreta 
em direção à implementação dessa recomendação. No entanto, ainda não se sabe se 
esse aspecto dessa recomendação será bem resolvido na prática.   
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Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Como essa recomendação ainda não foi implementada, não é possível avaliar sua 
eficácia. 

Recomendação 13 

"A ICANN deve incentivar que todas as Organizações de Apoio desenvolvam e 
publiquem práticas recomendadas de SSR para seus membros." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

Alguns participantes de Organizações de Apoio da ICANN podem seguir práticas 
recomendadas, mas não houve um trabalho para incentivar todas as SOs a 
desenvolver e publicar práticas recomendadas relacionadas a SSR. Algumas 
atividades ocorrem dentro de grupos de partes interessadas na GNSO, e a ccNSO tem 
um Grupo de Trabalho de Tecnologia que está analisando práticas de Segurança 
para ccTLDs. No entanto, devem ser realizados trabalhos mais abrangentes para 
incentivar todas as Organizações de Apoio a desenvolver e publicar práticas 
recomendadas relacionadas a SSR para seus membros. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A equipe está nas primeiras etapas dessa recomendação, e a implementação ainda 
está em andamento.  Os trabalhos iniciais envolveram a participação no Grupo de 
Trabalho de Tecnologia da ccNSo, que está analisando a publicação de uma forma de 
orientação para operadores de TLD (práticas recomendadas é um termo sensível 
para operadores de ccTLD), e a divulgação para grupos de partes interessadas da 
GNSO e da ASO. 

A equipe entrou em contato com as Organizações de Suporte, Comitês Consultivos e 
Grupos de Partes Interessadas, pedindo feedback sobre abordagens da 
implementação. Até hoje, recebemos feedback informal do Grupo de Partes 
Interessadas de Registradores, e uma resposta inicial do Grupo Constituinte de ISP. 

Capacidade de implementação 

Essa recomendação envolverá um diálogo entre a equipe e a comunidade para sua 
total implementação.  

Eficácia 

Nessa primeira etapa, ainda não é possível avaliar a eficácia dessa recomendação. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Em comentários recebidos durante o período de comentários públicos do relatório 
final da Equipe de Revisão de SSR, o Grupo de Partes Interessadas de Registros 
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questionou se era realista que a GNSO desenvolvesse e publicasse práticas 
recomendadas relacionadas a SSR devido a sua diversidade.   

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Como essa recomendação ainda não foi implementada, não é possível avaliar sua 
implementação. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Como essa recomendação ainda não foi implementada, não é possível avaliar sua 
eficácia. 

Recomendação 14 

"A ICANN deve garantir que suas atividades de difusão relacionadas a SSR sejam 
desenvolvidas continuamente a fim de permanecerem relevantes, oportunas e 
apropriadas.  O feedback da Comunidade deve proporcionar um mecanismo para 
analisar e aumentar essa relevância." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A divulgação da ICANN relacionada a SSR se concentrou no treinamento técnico e na 
participação da equipe da ICANN em atividades da comunidade (IETF, reuniões de 
Grupos de Operadores de Rede, reuniões de RIRs como RIPE NCC, IGFs regionais e 
no Fórum de Governança na Internet).  

A recomendação apoiava as atividades de divulgação existentes e recomendava que 
a ICANN garantisse que essas atividades evoluíssem continuamente para 
permanecerem relevantes, oportunas e apropriadas. Também deveria haver um 
mecanismo de feedback para analisar e aumentar essa relevância. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A equipe de Segurança aumentou sua abordagem direcionada para receber feedback 
da comunidade de ccTLD, operadores regionais, Grupos Constituintes Corporativos, 
registros e registradores, mas também para garantir que outras partes da 
comunidade estejam envolvidas nessas discussões (governos e aplicação da lei, 
partes interessadas não comerciais, acadêmicos e sociedade civil, comunidade de 
segurança operacional). 

Como essa recomendação nunca será totalmente concluída (devido à necessidade de 
"evolução contínua" das atividades), foram considerados trabalhos contínuos sobre 
essa recomendação no orçamento do AF 2014, e a equipe está em vias de realizar os 
treinamentos e a participação solicitada. 
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Capacidade de implementação 

A equipe acredita que essa recomendação foi atendida com as Estruturas de SSR 
anuais e sua abordagem de envolvimento com os operadores de TLD, aplicação da 
lei e grupos da comunidade. No entanto, essa recomendação é muito aberta e nunca 
estará "concluída".  

Eficácia 

A equipe recebeu grande apoio da comunidade para os tipos de envolvimento 
técnico realizados pela Segurança da ICANN, e achamos que essa divulgação está 
evoluindo para atender as necessidades da comunidade.  

A equipe acredita que a ICANN melhorou seu apoio para atender as necessidades da 
comunidade relacionadas a SSR nos últimos dois anos. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

O feedback fornecido diretamente à equipe foi amplamente positivo sobre a 
divulgação e a participação relacionadas a SSR. 

Resumo de outras informações relevantes 

Houve um aumento no número de solicitações da Equipe de Segurança para a 
equipe de Participação Global de Partes Interessadas por divulgação e participação 
relacionadas a SSR em eventos de Governança na Internet (ITU, Fórum de WSIS, IGF, 
OECD, etc). Também houve um aumento nas solicitações de palestras, com a 
implementação da ferramenta Speakers Bureau. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

A Equipe de Segurança está ativa na divulgação, principalmente no contexto de 
tecnologias relacionadas a DNS, embora haja poucas evidências de atividades de 
divulgação que abordem outros aspectos relacionados à competência limitada da 
ICANN em relação a SSR, por exemplo, questões de SSR relacionadas a endereço IP. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Com base no aumento do número de solicitações de palestras, treinamento e outras 
atividades relacionadas à divulgação que a ICANN tem recebido, parece que essa 
recomendação foi eficaz. 

Recomendação 15 

"A ICANN deve atuar como facilitadora na divulgação responsável e na disseminação 
de técnicas de mitigação e ameaças à segurança do DNS." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

Essa recomendação tinha o objetivo de incentivar a atuação da ICANN como 
facilitadora na divulgação responsável e na disseminação de técnicas de mitigação e 
ameaças à segurança do DNS, e a disponibilização de um processo padrão para que 
os membros da comunidade pudessem ter informações sobre possíveis ameaças à 
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segurança do DNS para compartilhá-las de uma forma que permitisse a tomada de 
medidas. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A ICANN publicou diretrizes para a divulgação responsável no dia 11 de março de 
2013 em http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-
11mar13-en.pdf , uma publicação no blog explicando essas diretrizes (em 
http://blog.icann.org/2013/03/icann-coordinated-disclosure-guidelines/), e 
apresentou essas diretrizes em sua reunião em Pequim. Foi publicada uma 
atualização no dia 5 de agosto de 2013, disponível em 
https://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-
en.pdf 

Capacidade de implementação 

Essa recomendação foi (e está sendo) implementada sem problemas imprevistos. 

Eficácia 

A implementação dessa recomendação ajudou a simplificar os processos e canais da 
ICANN para direcionar informações sobre ameaças ao DNS e mitigações. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Foram expressadas preocupações de que os processos de divulgação/disseminação 
não considerassem totalmente o escalonamento de problemas quando o impacto 
ocorresse fora da ICANN e dos envolvidos diretos, por exemplo, notificar os órgãos 
apropriados quando um problema pudesse afetar infraestruturas críticas nacionais 
ou globais. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Com a publicação das diretrizes de Divulgação Coordenada de Vulnerabilidade, a 
ICANN documentou um processo pelo qual pode facilitar a divulgação responsável e 
a disseminação de ameaças à segurança do DNS e técnicas de mitigação.   

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Essa recomendação parece ter sido eficaz ao proporcionar a base para que a ICANN 
atue como facilitadora.  Se a comunidade vai usar a ICANN com essa função ou não 
ainda deve ser determinado. 

http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-11mar13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-11mar13-en.pdf
http://blog.icann.org/2013/03/icann-coordinated-disclosure-guidelines/
https://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
https://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
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Recomendação 16 

"A ICANN deve dar continuidade ao seu trabalho de difusão a fim de ampliar a 
participação e a colaboração da comunidade com o processo de desenvolvimento da 
Estrutura de SSR.  A ICANN também deve estabelecer um processo para obter a 
colaboração de maneira mais sistemática de outros participantes do ecossistema." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A recomendação apoia as atividades de divulgação da equipe de Segurança e 
observa que esse trabalho deve continuar a fim de expandir a participação da 
comunidade no desenvolvimento da Estrutura de SSR. 

A questão subjacente era apoiar a divulgação contínua na comunidade para 
incentivar a revisão e o feedback sobre a Estrutura de SSR, mas que a ICANN 
precisava de um processo para obter comentários de outros participantes do 
ecossistema. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A equipe de Segurança realiza reuniões regulares com o SSAC antes da conclusão da 
Estrutura de SSR anual para garantir que os membros do SSAC tenham uma 
oportunidade de fornecer feedback sobre a abordagem preliminar. Depois da 
publicação, a equipe de Segurança realiza a divulgação direcionada para todas as 
SOs, ACs e grupos de partes interessadas. A equipe de Segurança também se 
comunicou amplamente com outros grupos da Sociedade Civil/comunidade de 
liberdade de expressão, aplicação da lei, comunidade acadêmica, organizações 
normativas e organizações regionais para incentivar a revisão e o feedback. 

Capacidade de implementação 

A divulgação tem várias formas, por isso, a equipe vê a necessidade de ter feedback 
de grupos de partes interessadas cujas interações até hoje estajam alinhadas às 
expectativas da comunidade. O feedback privado ou sem registro foi muito positivo, 
mas a maior parte dele ainda não se transformou em comentários públicos 
significativos sobre as Estruturas de SSR anuais. Isso reflete as prioridades da 
comunidade em períodos de comentários públicos concorrentes, mas a equipe sabe 
que a comunidade valoriza muito a segurança (das estratégias regionais e da 
discussão de segurança em outros contextos, como WTPF, Fórum de WSIS, etc.). 

Assim, a equipe acredita que essa recomendação foi atendida com as Estruturas de 
SSR anuais e sua abordagem de envolvimento com os operadores de TLD, aplicação 
da lei e grupos da comunidade. No entanto, essa recomendação é muito aberta e 
nunca estará "concluída". 
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Eficácia 

Esse esforço ajudou a identificar novos grupos para envolver na divulgação, e 
ajudou a aprimorar a descrição das funções de SSR da ICANN. 

Fora da ICANN, a explicação de suas funções de SSR ajudou a aumentar o 
conhecimento da função e da competência da ICANN e o envolvimento no apoio das 
atividades de capacitação do DNS. Esse trabalho oferece à ICANN (e à comunidade) 
um serviço essencial e muita boa vontade. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Não foram fornecidos comentários formais publicamente, no entanto o feedback 
informal e/ou privado dado diretamente à equipe foi positivo. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser dividida em duas subtarefas: 

a. A ICANN deve continuar com seu trabalho de divulgação 
b. A ICANN deve estabelecer um processo para obter a colaboração de maneira 

mais sistemática de outros participantes do ecossistema. 

Conforme discutido na análise da implementação da recomendação 14, a Equipe de 
Segurança da ICANN continuou seu trabalho de divulgação e expandiu a 
participação da comunidade e os comentários em relação ao processo de 
desenvolvimento da estrutura de SSR.  Embora uma recomendação dessa natureza 
nunca seja concluída, foram feitos trabalhos significativos para implementar esse 
componente da recomendação. 

Em relação ao estabelecimento de um processo para a obtenção de comentários 
mais sistemáticos de outros participantes do ecossistema, essa subtarefa da 
recomendação ainda não foi implementada. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

O trabalho de divulgação parece ter sido eficaz e continua sendo feito.  

O estabelecimento de um processo para obter comentários mais sistemáticos de 
outros participantes do ecossistema ainda não foi implementado, portanto sua 
eficácia não pode ser avaliada. 

Recomendação 17 

"A ICANN deve estabelecer um processo interno mais estruturado para mostrar 
como as atividades e as iniciativas se relacionam especificamente com as metas 
estratégicas, os objetivos e as prioridades incluídos na Estrutura de SSR.  Ela 
também deve estabelecer métricas e marcos para a implementação". 
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Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A ICANN tem um processo interno para o mapeamento de atividades e iniciativas 
para metas estratégicas, objetivos e prioridades na Estrutura de SSR.   O processo 
usado para mostrar como as atividades se relacionam às metas estratégicas e 
objetivos não era tão claro quanto poderia ser quando a SSR-RT começou seu 
trabalho. A Equipe de Revisão considerou importante garantir que a ICANN tivesse 
um processo para conectar atividades e iniciativas a objetivos específicos.  

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A equipe de Segurança está contribuindo com o desenvolvimento do próximo Plano 
Estratégico, e também usará o sistema "At Task" e o sistema de gerenciamento para 
alinhar as metas estratégicas a iniciativas e atividades específicas.  Dessa forma, essa 
recomendação será abordada com o desenvolvimento do próximo Plano Estratégico, 
e com a implementação do sistema "At Task" no AF 2014. 

Capacidade de implementação 

As discussões continuarão com o desenvolvimento do próximo Plano Estratégico 

Eficácia 

A Equipe acredita que esse esforço ajudará a melhorar o reconhecimento da função 
e da competência da ICANN em Segurança, e como as metas estratégicas se alinham 
às funções de SSR da ICANN. No entanto, como a recomendação ainda precisa ser 
implementada, sua eficácia não pode ser avaliada. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Essa recomendação ainda precisa chegar a um ponto em que a comunidade possa 
fazer comentários. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser dividida em duas subtarefas: 

a. Estabelecer um processo interno mais estruturado para mostrar como as 
atividades e as iniciativas se relacionam especificamente com as metas 
estratégicas, os objetivos e as prioridades incluídos na Estrutura de SSR; e 

b. Estabelecer métricas e marcos para a implementação das metas, objetivos e 
prioridades na Estrutura de SSR. 

Até hoje, nenhuma dessas subtarefas chegou a um ponto em que sua implementação 
possa ser analisada. 
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Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Essa recomendação ainda precisa chegar a um ponto em que sua eficácia possa ser 
avaliada. 

Recomendação 18 

"A ICANN deve realizar uma revisão operacional anualmente do progresso da 
implementação da Estrutura de SSR e incluir essa avaliação como um componente 
da Estrutura de SSR do ano seguinte." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

Essa recomendação tinha o objetivo de fornecer mais informações para mostrar 
como as atividades relacionadas a SSR do ano anterior, conforme documentado na 
Estrutura de SSR, foram abordadas de maneira clara e transparente para a 
comunidade. 

O resultado desejado era a inclusão de um relatório de status das atividades do ano 
anterior como seção adicional na Estrutura de SSR anual, a fim de que os leitores 
pudessem ver facilmente o progresso da conclusão das atividades projetadas na 
Estrutura do Ano Fiscal anterior. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementada. 

Medidas tomadas 

Na Estrutura de SSR do AF 2013, foi incorporado um relatório de status mostrando 
as atividades do AF 2012, concluindo essa recomendação. Na Estrutura de SSR do 
AF 2014, o relatório de status do AF 13 aparece como Apêndice B. 

Capacidade de implementação 

Não houve problemas imprevistos com a implementação dessa recomendação. Ela 
foi implementada com a Estrutura de SSR do AF 2013 e aprimorada com a 
publicação da Estrutura do AF 2014 em março de 2013. 

Eficácia 

Esse trabalho serviu como exemplo para outros departamentos sobre como 
acompanhar informar o progresso de iniciativas anualmente. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Em comentários recebidos durante o período de comentários públicos do relatório 
final da Equipe de Revisão de SSR, o Grupo de Partes Interessadas de Registros 
apoiou completamente essa recomendação. 

A equipe recebeu comentários positivos da comunidade sobre a Estrutura do AF 
2013 por incorporar o relatório de status, e a Equipe de Revisão de SSR  também 
observou que isso foi positivo em seu Relatório Final. 
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Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação foi implementada. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Com base nos comentários da comunidade, essa recomendação parece ter sido 
eficaz ao fornecer um relatório de status do avanço dos anos anteriores na 
implementação da estrutura de SSR. 

Recomendação 19 

"A ICANN deve estabelecer um processo que permita à comunidade acompanhar a 
implementação da Estrutura de SSR.  As informações devem ser fornecidas com 
clareza suficiente de modo que a comunidade possa acompanhar a execução das 
responsabilidades de SSR da ICANN, sem prejudicar a capacidade da ICANN de 
operar com eficiência.  O processo de painel usado para acompanhar a 
implementação das recomendações da ATRT é um bom modelo." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

No momento da redação do relatório da SSR-RT, a Equipe de Revisão considerou 
que a equipe de Segurança poderia explicar melhor como as atividades estavam 
sendo acompanhadas em relação à Estrutura anterior. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

Com a Estrutura do AF 2013 para o AF 2014, a equipe de Segurança fez melhorias na 
geração de relatórios de progresso das atividades de anos anteriores. Isso 
continuará melhorando conforme o trabalho realizado pela equipe de Segurança 
comece a ser rastreado no sistema "At Task" para que a comunidade possa 
visualizá-lo. 

Capacidade de implementação 

A equipe acredita que essa recomendação possa ser implementada por meio do 
sistema "At Task". 

Eficácia 

Como essa recomendação está em processo de implementação, sua eficácia ainda 
precisa ser estabelecida. 
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Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Em comentários recebidos durante o período de comentários públicos do relatório 
final da Equipe de Revisão de SSR, o Grupo de Partes Interessadas de Registros 
apoiou completamente essa recomendação. 

Resumo de outras informações relevantes 

De acordo com a equipe, a SSR RT não documentou o avanço entre as Estruturas do 
AF 2012 e do AF 2013 em seu relatório. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

A implementação dessa recomendação pela Equipe depende da implementação do 
sistema "At Task".  Como esse sistema ainda precisa ser totalmente implementado, a 
implementação dessa recomendação não pode ser analisada. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Essa recomendação ainda precisa chegar a um ponto em que sua eficácia possa ser 
analisada. 

Recomendação 20 

"A ICANN deve melhorar a transparência de informações sobre a organização e o 
orçamento com relação à implementação da Estrutura de SSR e à execução de 
funções relacionadas a SSR.  As informações devem ser fornecidas com clareza 
suficiente de modo que a comunidade possa acompanhar a execução das 
responsabilidades de SSR da ICANN, sem prejudicar a capacidade da ICANN de 
operar com eficiência." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A ccNSO e outras partes interessadas fizeram comentários sobre a Estrutura de SSR 
do AF 2012, dizendo que a ICANN precisava fornecer mais informações e aumentar 
a transparência da organização e o orçamento para SSR. A Equipe de Revisão 
considerou isso. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

Essa recomendação será abordada com a implementação do orçamento e do plano 
operacional do AF 2014 e com o uso do sistema "At Task" para proporcionar mais 
transparência para as seções do orçamento relacionadas a SSR. 

Capacidade de implementação 

A implementação dessa recomendação está em andamento com o desenvolvimento 
do orçamento do AF 2014, aguardando a adoção do orçamento e do plano 
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operacional e a atualização dos projetos e iniciativas relacionados no sistema "At 
Task". 

Eficácia 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que sua eficácia possa ser 
avaliada. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Em comentários recebidos durante o período de comentários públicos do relatório 
final da Equipe de Revisão de SSR, o Grupo de Partes Interessadas de Registros 
apoiou completamente essa recomendação.  Andrew Sullivan da Dyn, Inc. achou que 
a recomendação deveria ser “autoexplicativa” e que “a [t]ransparência exige que as 
partes interessadas possam entender as informações.” 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que sua implementação possa 
ser analisada. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que sua eficácia possa ser 
avaliada. 

Recomendação 21 

"A ICANN deve estabelecer um processo interno mais estruturado para mostrar 
como a organização e as decisões de orçamento se relacionam com a Estrutura de 
SSR, abrangendo a análise subjacente de custo e benefício." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

Como na recomendação 20, a ccNSO e outras partes interessadas fizeram 
comentários sobre a Estrutura de SSR do AF 2012, dizendo que a ICANN precisava 
fornecer mais informações e aumentar a transparência da organização e o 
orçamento para SSR. A Equipe de Revisão considerou isso. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

Essa recomendação será abordada com a implementação do orçamento e do plano 
operacional do AF 2014 e com o uso do sistema "At Task" para proporcionar mais 
transparência para as seções do orçamento relacionadas a SSR. 
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Capacidade de implementação 

A implementação dessa recomendação está em andamento com o desenvolvimento 
do orçamento do AF 2014, aguardando a adoção do orçamento e do plano 
operacional e a atualização dos projetos e iniciativas relacionados no sistema "At 
Task". 

Eficácia 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que sua eficácia possa ser 
avaliada. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que a comunidade possa fazer 
comentários sobre sua implementação. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que sua implementação possa 
ser analisada. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que sua eficácia possa ser 
avaliada. 

Recomendação 22 

"A ICANN deve publicar, monitorar e atualizar a documentação sobre a organização 
e os recursos de orçamento necessários para gerenciar as questões de SSR 
juntamente com a introdução de novos gTLDs." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A organização e o orçamento para questões de SSR são fornecidos por meio da 
equipe de Segurança, mas também são refletidos no programa de novos gTLDs (por 
exemplo, Painel de Estabilidade do DNS, EBERO, outras etapas do processo, etc). O 
resultado desejado da implementação dessa recomendação era melhorar o volume e 
a clareza das informações sobre a organização e o orçamento, a fim de implementar 
a Estrutura de SSR e executar funções relacionadas a SSR. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A implementação dessa recomendação está em andamento com o desenvolvimento 
do orçamento do AF 2014, aguardando a adoção do orçamento e do plano 
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operacional e a atualização dos projetos e iniciativas relacionados no sistema "At 
Task". 

Capacidade de implementação 

A implementação dessa recomendação relaciona-se à conclusão do processo do 
plano operacional e do orçamento para o AF 2014. Não são esperados problemas de 
implementação. 

Eficácia 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que sua eficácia possa ser 
avaliada. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que a comunidade possa fazer 
comentários sobre sua implementação. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que sua implementação possa 
ser analisada. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Essa recomendação ainda não chegou a um ponto em que sua eficácia possa ser 
avaliada. 

Recomendação 23 

"A ICANN deve fornecer os recursos apropriados para os Grupos de Trabalho e 
Comitês Consultivos de SSR, consistentes com as demandas impostas sobre eles.  A 
ICANN também deve garantir que as decisões alcançadas pelos Grupos de Trabalho 
e os Comitês Consultivos sejam obtidas de modo objetivo, sem a interferência de 
coações externas ou internas." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

Atualmente, as atividades relacionadas a segurança com as Organizações de Apoio e 
Comitês Consultivos são realizadas em vários grupos de trabalho (por exemplo, o 
Grupo de Trabalho de Análise de Segurança e Estabilidade de DNS entre 
comunidades), mas elas não são rastreadas em todas as SOs e ACs em relação ao 
SSR. Esse trabalho também é feito pelo SSAC e o RSSAC. 

O foco dessa recomendação da Equipe de Revisão era garantir que o RSSAC (bem 
como o SSAC, mas principalmente o RSSAC) tivesse funcionários e recursos 
suficientes para atender as demandas impostas sobre ele. Além disso, a 
recomendação partiu de uma análise do trabalho de escalonamento da raiz feito 



Apêndice C – Implementação da revisão de SSR 
 
 

   C-35 
 

pelo SSAC e o RSSAC, e os grupos de trabalho relacionados a SSR devem poder fazer 
seu trabalho sem pressões internas e externas. 

Nas discussões da Equipe de Revisão, foi declarado que houve comentários de que o 
SSAC se sentiu pressionado a dar uma resposta a um problema específico em um 
período limitado. Dessa forma, o SSAC e o RSSAC devem ter recursos suficientes 
para realizar trabalhos de alta qualidade em um período razoável. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A abordagem escolhida para implementar essa recomendação foi dividi-la em: 

a. Fazer um inventário dos grupos de trabalho e Comitês Consultivos 
relacionados a SSR existentes; 

b. Criar uma descrição ou documentação do processo de orçamento para 
comentários de SO/AC; e  

c. Descrever os processos operacionais padrão para mostrar como as decisões 
do(a) SO/AC/Grupo de Trabalho são obtidas de modo objetivo. 

A implementação das três subtarefas dessa recomendação ainda está em 
andamento. 

Capacidade de implementação 

A implementação dessa recomendação ainda está em andamento. 

Eficácia 

Como essa recomendação ainda não foi totalmente implementada, sua eficácia não 
pode ser avaliada. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

A discussão com os presidentes do SSAC e do RSSAC sugere uma visão comum de 
que a ICANN não rejeitou solicitações de orçamento para nenhum dos Comitês 
Consultivos. No entanto os recursos da equipe podem ser poucos para dar apoio 
efetivo. 

Resumo de outras informações relevantes 

O RSSAC está em um processo de reorganização.  Como resultado, é possível que 
suas necessidades de recursos possam mudar. 

A terceira parte dessa recomendação, especificamente que a ICANN "deve garantir 
que as decisões dos grupos de trabalho e comitês consultivos sejam tomadas de 
forma objetiva, sem pressões externas ou internas" é louvável, porém embora a 
objetividade seja uma meta digna, é difícil imaginar uma decisão sem pressões 
externas ou internas. 
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Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Analisando a implementação dessa recomendação de forma um pouco diferente que 
a equipe, ela pode ser dividida em duas subtarefas: 

a. A ICANN deve fornecer os recursos apropriados; e 
b. A ICANN também deve garantir que as decisões alcançadas pelos Grupos de 

Trabalho e os Comitês Consultivos sejam obtidas de modo objetivo, sem a 
interferência de pressões externas ou internas. 

O RSSAC e o SSAC tiveram orçamento e recursos alocados, então sob esse ponto de 
vista, essa recomendação foi implementada. 

 

A ICANN fornece funcionários e outros recursos dentro dos orçamentos governamentais 

para as atividades do SSAC e do RSSAC.  

O SSAC conta com três membros da equipe e dois pesquisadores do programa de 

Fellowship  (um recurso compartilhado igual a 2 FTE), que oferecem expertise no 

assunto e serviços de secretariado.  São disponibilizados outros recursos para dar apoio a 

reuniões entre sessões (workshop de planejamento estratégico e reuniões do comitê 

executivo) e auxílio para viagens para que determinados membros do SSAC participem 

de reuniões da ICANN.   

O RSSAC conta com dois membros da equipe (um recurso compartilhado igual a 1,25 

FTE), que oferecem expertise no assunto e serviços de secretariado.    São 

disponibilizados outros recursos para dar apoio a reuniões do comitê executivo entre 

sessões e auxílio para viagens para que determinados membros do RSSAC participem de 

reuniões da ICANN. 

 

Com relação a garantir decisões objetivas e sem pressões externas ou internas, esse 
componente da recomendação ainda precisa ser implementado. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Se o orçamento e os recursos são consistentes com as demandas impostas a esses 
Comitês Consultivos é uma questão de opinião.  

Recomendação 24 

"A ICANN deve definir claramente o regulamento, as funções e as responsabilidades 
da Equipe do Departamento de Segurança." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A equipe de segurança tem uma página (https://www.icann.org/security) e publica 
uma Estrutura de Segurança, Estabilidade e Resiliência anualmente desde 2009, a 
Equipe de Revisão, mas a Equipe de Revisão achou que seria útil ter mais 

https://www.icann.org/security
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esclarecimento sobre as funções e responsabilidades da equipe de Segurança da 
ICANN em relação a outras funções relacionadas a Segurança dentro da ICANN e 
suas Organizações de Apoio. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementada. 

Medidas tomadas 

Essa recomendação foi amplamente implementada com a Estrutura de SSR do AF 
2013 (melhorada na versão do AF 2014) e com a publicação de uma seção 
atualizada da página da equipe de Segurança no site da ICANN. 

Capacidade de implementação 

A equipe acha que essa recomendação foi implementada. 

Eficácia 

O resultado até agora foi o aumento do reconhecimento da função e da competência 
da ICANN em Segurança e o melhor entendimento da estrutura da equipe de 
Segurança. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

O feedback até agora tem sido muito positivo. 

Alguns autores de comentários, durante o período de comentários públicos 
associados à publicação do documento preliminar de Estrutura de SSR do AF 2014, 
recomendaram que além do infográfico explicando a pauta da equipe de segurança, 
deveria haver um texto.  Além disso, alguns comentários indicaram que deveria 
haver mais detalhes em relação às funções e responsabilidades da equipe. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser dividida em três subtarefas: 

a. A ICANN deve definir claramente a pauta da Equipe do Departamento de 
Segurança; 

b. A ICANN deve definir claramente as funções dos membros da equipe; e 
c. A ICANN deve definir claramente as responsabilidades dos membros da 

equipe. 

Apesar de que as páginas 16 e 17 da Estrutura de SSR para o AF 2014 discutem 
informalmente como o SSR se encaixa nas áreas funcionais da ICANN, pode-se 
afirmar que isso não define "claramente" os princípios, as funções e a organização 
do Departamento de Segurança. No entanto, sob o ponto de vista de que a pauta da 
equipe de Segurança precisará ser bastante dinâmica para lidar com as mudanças 
do ambiente relacionado a SSR que provavelmente ocorram no futuro, a abordagem 
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informal que a equipe de Segurança adotou na documentação de sua pauta é 
apropriada. 

As funções e responsabilidades dos membros da equipe são razoavelmente bem 
definidas na página 17 da Estrutura de SSR do AF 14. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Como a pauta da equipe de Segurança e suas funções e responsabilidades foram 
especificadas, essa recomendação demonstrou ser eficaz. 

Recomendação 25 

"A ICANN deve colocar em vigor mecanismos para identificar riscos em médio e 
longo prazos e fatores estratégicos de sua Estrutura de Gerenciamento de Riscos.  
Esse processo deve ser embasado por informações de pesquisas, parcerias de 
negócios, Organizações de Apoio da ICANN e outras fontes.  A ICANN deve publicar 
informações sobre os riscos, reconhecendo a natureza confidencial de alguns desses 
fatores." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A ICANN tem um Comitê de Riscos da Diretoria há vários anos, e sua equipe realizou 
avaliações de risco corporativo nos últimos anos. O Relatório Final da SSR-RT 
explicou a necessidade de um processo mais estruturado para identificar riscos em 
curto e longo prazo, e que a ICANN deveria publicar informações sobre riscos, 
entendendo que as informações relacionadas a riscos podem ser confidenciais. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A ICANN encarregou a Westlake Governance de desenvolver uma Estrutura de 
Gerenciamento de Riscos do DNS. Uma versão preliminar da estrutura foi 
apresentada em Pequim e publicada para comentários para Durban. 

Atualmente, a equipe está trabalhando na implementação e incorporará o trabalho 
do Grupo de Trabalho de DSSA em seus esforços. 

Capacidade de implementação 

Essa recomendação e está sendo implementada sem problemas imprevistos. 

Eficácia 

Os comentários públicos das sessões abertas com o DNS RMF foram positivos e 
apoiavam uma função de gerenciamento de riscos mais forte na ICANN. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

A publicação da Estrutura de Riscos do DNS feita pela Westlake foi seguida por um 
período de comentários públicos (ainda em andamento no momento da redação 
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deste documento) conforme documentado em 
http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm. 
Resumo dos comentários recebidos até hoje: 

 A Estrutura de Riscos do DNS feita pela Westlake tem várias lacunas e não se 
integra com outras atividades relacionadas a SSR realizadas pela ICANN; 

 Há uma decepção significativa porque o trabalho do grupo de trabalho de 
Análise de Segurança e Estabilidade do DNS não foi incorporado de forma 
mais abrangente na Estrutura de Riscos do DNS; 

 A escolha da arquitetura da estrutura (ISO31000 em vez de NIST 800-30) 
pode não ter sido ideal; 

 A Estrutura de Riscos do DNS é muito limitada e pode não apresentar um 
foco suficientemente amplo para abordar as responsabilidades abrangentes 
da ICANN relacionadas a SSR. 

Além disso, os participantes do grupo de trabalho de DSSA expressaram 
descontentamento com o trabalho da Estrutura de Riscos do DNS, pois ela parece 
ignorar/minimizar os esforços desse grupo de trabalho. 

Resumo de outras informações relevantes 

A ICANN tem um Comitê de Riscos da Diretoria há vários anos. A equipe da ICANN 
realizou avaliações de risco corporativas em 2009 e 2011, e está passando por uma 
reavaliação no momento da redação deste documento. 

A equipe indicou ao DNS RMF que o trabalho do DSSA será incorporado na 
implementação da Estrutura de Gerenciamento de Riscos, e que não foi perdido. A 
equipe acha que o trabalho do DSSA foi útil, e acredita que ele ajudou a impulsionar 
a revisão das áreas de risco do DNS. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Essa recomendação pode ser dividida em duas subtarefas: 

a. A ICANN deve colocar em vigor mecanismos para identificar riscos em médio 
e longo prazos e fatores estratégicos de sua Estrutura de Gerenciamento de 
Riscos; e 

b. A ICANN deve publicar informações sobre riscos, sabendo que elas têm 
natureza confidencial. 

Como foi sugerido pela contratação da Westlake Governance para produzir uma 
Estrutura de Riscos do DNS, a ICANN está em vias de implementar a primeira 
subtarefa dessa recomendação. Entre os mecanismos implementados até hoje, 
estão: 

 Geração de relatórios regulares para o Comitê de Riscos da Diretoria; 
 Geração de relatórios para o CEO e a equipe executiva sobre riscos enquanto 

eles surgem/são identificados; 
 Fornecimento de comentários sobre o Plano Estratégico da ICANN para 

identificar pontos fortes, fracos e riscos; e 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/dns-rmf-final-23aug13-en.htm
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 Associação de verba a atividades relacionadas a riscos pelo Departamento 
Financeiro (identificação, divulgação, mitigação, etc). 

A publicação da Estrutura de Gerenciamento de Riscos do DNS da Westlake pode ser 
considerada como conclusão da segunda subtarefa associada a essa recomendação. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Embora haja trabalhos em andamento para criar uma Estrutura de Gerenciamento 
de Riscos, esses trabalhos ainda não foram concluídos e podem ter sido obstruídos 
pela controvérsia entre a Estrutura de Riscos do DNS da Westlake e o Grupo de 
Trabalho de DSSA.  Assim, não é possível avaliar totalmente a eficácia dessa 
recomendação. 

Recomendação 26 

"A ICANN deve priorizar a conclusão de uma Estrutura de Gerenciamento de Riscos 
no prazo estipulado.  Esse trabalho deve seguir altos padrões de participação e 
transparência." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

A SSR RT destacou o desenvolvimento de uma estrutura de gerenciamento de riscos 
o mais rápido possível. O resultado desejado é a conclusão de uma estrutura de 
gerenciamento de riscos desenvolvida por meio da participação da comunidade e da 
transparência.  

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

O grupo de Trabalho da Estrutura de Gerenciamento de Riscos do DNS da Diretoria 
está priorizando a implementação dessa recomendação. Houve participação dos 
membros da comunidade em sessões públicas abertas nas reuniões da ICANN na 
Costa Rica, em Praga, Toronto e Pequim. Com a publicação da Estrutura de 
Gerenciamento de Riscos do DNS da Westlake Governance, uma oportunidade de 
comentários públicos foi aberta. 

Capacidade de implementação 

Isso está sendo resolvido com a Westlake Governance, achamos que o trabalho até 
hoje foi aberto e inclusivo, e a participação foi bem recebida. 

Eficácia 

O feedback da comunidade durante as sessões públicas sobre a Estrutura de 
Gerenciamento de Riscos foi positivo. 
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Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Conforme discutido no resumo dos comentários da comunidade sobre a 
recomendação 25, há certa insatisfação em relação à similaridade dos trabalhos da 
Westlake Governance e do Grupo de Trabalho de DSSA. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Com base nos esforços documentados para a criação de uma Estrutura de Riscos de 
DNS, parece que a ICANN priorizou a conclusão dessa estrutura. No entanto, a 
implementação pode ser sido obstruída por uma falta de clareza entre a função 
desempenhada pela Westlake Governance e a iniciativa do Grupo de Trabalho de 
DSSA. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

A conclusão da Estrutura de Gerenciamento de Riscos foi priorizada e permite a 
participação e a transparência, apesar de que, se os padrões de participação são 
altos ou não, é uma questão de opinião. 

Recomendação 27 

"A Estrutura de Gerenciamento de Riscos da ICANN deve ser abrangente dentro do 
escopo de sua competência e missões limitadas de SSR." 

Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

O objetivo dessa recomendação era limitar a Estrutura de Gerenciamento de Riscos 
da ICANN para a competência e as missões limitadas de SSR da ICANN. Mas dentro 
desses limites, a Estrutura de Gerenciamento de Riscos deveria ser abrangente.  No 
entanto, a falta de critérios objetivos associada à "abrangência" limitou o valor dessa 
recomendação. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

Implementação em andamento. 

Medidas tomadas 

A ICANN contratou a Westlake Governance para desenvolver uma Estrutura de 
Gerenciamento de Riscos do DNS.  Essa Estrutura foi introduzida na reunião da 
ICANN em Pequim, e uma versão preliminar foi publicada na reunião da ICANN em 
Durban para comentários públicos. 

Capacidade de implementação 

Essa recomendação está sendo implementada e a equipe não teve problemas 
imprevistos. 
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Eficácia 

O feedback sobre a abordagem da Westlake foi positivo. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Os comentários fornecidos durante o período de comentários públicos associado à 
publicação do documento de Estrutura de Riscos do DNS da Westlake Governance 
sugere que alguns membros da comunidade não acham que a estrutura seja 
abrangente.  Alguns exemplos de comentários que indicam isso: 

  “[A visão da Westlake de que a disponibilidade, a consistência ou a 
integridade do DNS está fora do escopo da Estrutura de Gerenciamento de 
Riscos] é uma visão muito limitada do gerenciamento de riscos, concentrada 
apenas em determinar se o DNS está em risco – não se tudo o que está na 
Internet e depende do DNS está em risco.” – Comentário da Verisign 
(http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-
23aug13/pdfEXbAYduQ3s.pdf)  

 

 "O ALAC lamenta que até agora, a Estrutura proposta esteja longe de ser 
detalhada em um nível mais granular" - Comentário do ALAC 
(http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-
23aug13/pdfEiMIkBXExM.pdf) 

 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

Conforme discutido nas recomendações 25 e 26, houve controvérsias em relação à 
implementação da Estrutura de Riscos do DNS relacionadas à função do Grupo de 
Trabalho de DSSA.  Ao analisar especificamente os trabalhos relacionados à 
preparação e publicação da Estrutura de Riscos do DNS pela Westlake Governance, 
surgem algumas questões relacionadas à abrangência dessa estrutura. 

Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Com base nos comentários mencionados acima e em declarações similares em 
outros comentários públicos e feitos durante a reunião da ICANN em Durban, há 
algumas dúvidas se a Estrutura de Riscos do DNS feita pela Westlake Governance é 
"abrangente dentro do escopo da competência e das missões limitadas de SSR da 
ICANN". No entanto, a abrangência é uma questão de opinião, e parece que essas 
opiniões variam significativamente, o que causa preocupação. 

Recomendação 28 

"A ICANN deve dar continuidade ao trabalho ativo na detecção e mitigação de 
ameaças, e participar na divulgação de informações sobre ameaças e incidentes." 

http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEXbAYduQ3s.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEXbAYduQ3s.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEiMIkBXExM.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-dns-rmf-final-23aug13/pdfEiMIkBXExM.pdf
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Análise da Recomendação da Equipe de Revisão Anterior 

Essa recomendação tinha o objetivo de garantir que a ICANN permanecesse ativa 
em trabalhos relacionados à detecção e mitigação de ameaças, além de distribuir 
informações sobre ameaças e incidentes.  Nessa recomendação, há um foco implícito 
em ameaças e incidentes relacionados à função da ICANN no gerenciamento dos 
identificadores únicos da Internet, e à distribuição responsável de informações 
relacionadas a essas ameaças e incidentes. 

Resumo da avaliação da implementação pela ICANN 

A equipe da ICANN acredita que essa recomendação foi cumprida, entendendo que 
detecção, mitigação e divulgação de informações sobre ameaças/incidentes são 
tarefas contínuas que nunca serão concluídas enquanto a ICANN tiver a função de 
coordenar o sistema de identificadores únicos na Internet. 

Medidas tomadas 

A equipe da ICANN, especialmente (mas não se limitando a) a Equipe de Segurança, 
participa de várias conferências e reuniões relacionadas a segurança, e está 
envolvida em atividades como Equipes de Resposta a Emergências de 
Computadores. 

Além disso, a Equipe de Segurança da ICANN publicou “Relatórios de Divulgação 
Coordenada de Vulnerabilidade na ICANN” em 
http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-
en.pdf (para facilitar a distribuição responsável de informações relacionadas a 
ameaças e incidentes. 

Capacidade de implementação 

Implementada, apesar de que a detecção, a mitigação e a divulgação de 
ameaças/incidentes são áreas de envolvimento contínuo. 

Eficácia 

A ICANN participa de círculos de segurança confiáveis e isso continuará 
acontecendo. 

Resumo de comentários da comunidade sobre a implementação 

Não foram recebidos comentários da comunidade sobre essa recomendação. No 
entanto, comentários das partes interessadas da comunidade de segurança sugerem 
que o trabalho da ICANN nessa área é útil. 

Resumo de outras informações relevantes 

Nenhuma. 

Análise da implementação das recomendações pela ATRT2 

A Equipe de Segurança está muito envolvida na implementação contínua dessa 
recomendação. 

http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/staff/security/vulnerability-disclosure-05aug13-en.pdf
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Avaliação da eficácia das recomendações da ATRT2 

Essa recomendação foi razoavelmente eficaz na facilitação do envolvimento da 
ICANN em locais onde as ameaças e os incidentes são revelados, mitigações 
discutidas e a divulgação é feita. O envolvimento contínuo e cada vez maior será 
essencial para garantir a eficácia contínua. 
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Revisão das Resoluções da Diretoria da ICANN 
 
Durante os anos de 2011 a 2013, a Diretoria da ICANN realizou um total de 40 reuniões com toda a 

Diretoria (sem contar os comitês individuais, etc.) e aprovou 158 resoluções substanciais. Na tentativa 

de uma conclusão mais eficaz e metódica, esta revisão se concentra nas resoluções mais substanciais, 

excluindo as atribuições de emprego do Comitê ou da Diretoria e resoluções relacionadas a aluguel de 

propriedades e localização das reuniões. 

Esta revisão das Resoluções da Diretoria da ICANN se concentra em três (3) critérios abrangentes para 

determinar a qualidade, a facilidade de leitura e a transparência de tais decisões, e se elas podem ser 

facilmente entendidas por pessoas que não conheçam o processo da ICANN: 

1. A diretoria fornece uma explicação clara de sua decisão? Alguma ação importante deve ser 

tomada para melhorar o processo da ICANN? 

2. A diretoria fornece uma justificativa clara e razoável para sua decisão? 

3. A diretoria fornece uma explicação de como levou os comentários públicos em consideração (se 

houver)? 

Resumo 
 

 
2011 2012 2013 Total 

Número de resoluções 71 59 28 158 

          

Decisões claras 56 55 27 138 

  79% 93% 96% 87% 

Justificativas claras 62 54 25 141 

  87% 92% 89% 89% 

Indicação clara de 
comentários 

40 38 25 103 

  56% 64% 89% 65% 

 

Uma revisão das resoluções e justificativas da Diretoria da ICANN de 2011 a 2013 mostra um avanço 

claro, embora possam ser tomadas mais medidas para melhorar a clareza, a capacidade de leitura e a 

transparência de suas decisões. 

Nas primeiras etapas do processo de geração de relatórios, às vezes as resoluções são detalhadas 

demais, técnicas e difíceis de entender para pessoas que não conheçam os processos da ICANN. Nas 

resoluções de 2011, 2012 e algumas de 2013, o nome completo do órgão/organização da ICANN é 

escrito todas as vezes que é usado – em vez de usar o nome completo do órgão/organização somente 

na primeira vez e depois usar a sigla. Isso deixava os documentos muito mais complicados de ler.  
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Em todos os relatórios de decisões e justificativas da Diretoria, o uso de marcadores, séries numeradas e 

formato de perguntas e respostas melhora muito a facilidade de leitura do documento. 

No começo de 2012, a Diretoria começa a indicar quando seus membros ou outros funcionários foram 

liberados de reuniões devido a um possível conflito de interesse relacionado ao Programa de gTLD. Esse 

é um marco importante na transparência das reuniões da Diretoria da ICANN, pois anteriormente, os 

membros da Diretoria simplesmente indicavam se tinham conflitos de interesse em relação ao 

Programa, o processo de geração de relatórios nunca declarou explicitamente, até o começo de 2012, 

que medidas haviam sido tomadas para resolver tais conflitos.  

A partir da reunião da Diretoria de 3 de outubro de 2012, a seção de justificativa de cada resolução 

indica claramente, em uma linha separada, se foram solicitados e/ou buscados comentários públicos no 

processo de tomada de decisões. Essa prática melhora a facilidade de leitura e a transparência, pois o 

leitor pode olhar essa linha rapidamente para ver como os comentários públicos foram considerados na 

decisão. No entanto, em meados de 2013, essa prática aparece de forma inconsistente, estando 

presente em algumas resoluções, mas não em outras.  

Sugestões: 

1. Em cada resolução, fornecer o nome completo do órgão/organização apenas na primeira 

utilização, depois utilizar a sigla. 

2. Informar de forma consistente, em uma linha separada da justificativa, como os comentários 

públicos são considerados no processo de tomada de decisões. 
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2011 

25 de janeiro de 2011 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1d. Aprovação da pauta revisada do comitê de finanças 

 Decisão clara, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta fornecida, indicando os possíveis benefícios da decisão 

 Sem indicação de comentários públicos 
1i. Aprovação do acompanhamento do Processo de Políticas Globais para IPv4 (Protocolo de Internet 
versão 4) Pós-Exaustão 

 Levemente intrincada, mas depois se torna mais clara, começa a explicação com muitas 
palavras, muitas siglas, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara, sucinta, abordando os impactos financeiros e orçamentários da decisão 

 Sem indicação de comentários públicos 
1j. Aprovação do Plano de Implementação da Revisão do RSSAC 

 Decisão clara, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e sucinta indicando o impacto financeiro 

 O Relatório Final foi publicado para comentários públicos, mas não foram recebidos 
comentários 

1k. Aprovação do aditamento proposto ao estatuto para criar o cargo de presidente eleito não votante 
para o Comitê de Nomeação 

 Decisão intrincada que depende de um entendimento profundo do processo da ICANN, medidas 
práticas a executar 

 Texto da justificativa duvidoso, levemente confuso 

 Publicada para comentários públicos, nenhum comentário recebido 
1m – 1s. Aprovação da redelegação de .BF, .CD, .SY, “Hanguk,” “Singapore,” “Sourya,” e vários ccTLDs 
indianos 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara, explicada de forma metódica em formato de perguntas e respostas, embora 
um pouco longa e arrastada 

 Comentários públicos a publicar 
Agenda principal 
2. Aprovação dos aditamentos propostos ao estatuto alterando as datas de fim do mandato dos 
membros da Diretoria selecionados por Organizações de Suporte e pelo At-Large 

 Decisão levemente confusa, exigindo conhecimento da ICANN, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta avaliando os impactos financeiros da decisão e como ela melhorará a 
eficácia da Diretoria da ICANN 

 1 comentário público recebido, apoiando a decisão 
3. Aprovação da solicitação da RSEP (Política de Avaliação de Serviços de Registro) de TELNIC pela 
liberação de sequências de caracteres numéricas, exceto etiquetas de caractere único 

 Decisão clara e sucinta, medidas apropriadas necessárias para a implementação das decisões 

 Justificativa clara, explicada de forma metódica em formato de perguntas e respostas, embora 
um pouco longa e arrastada, avaliação dos impactos financeiros 
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 Vários comentários publicados por partes interessadas relevantes, as questões foram resolvidas 
para aprovar a decisão 

 
 
 
4. Documentos de justificativas 
4a. Estudos econômicos – justificativa da adoção 

 Decisão clara em relação à adoção do documento de Estudos Econômicos, a decisão não exige 
mais medidas 

 A justificativa deve ser fornecida em minutas da reunião 

 Sem indicação de comentários públicos 
4b. Propriedade cruzada – justificativa da adoção 

 Decisão muito curta, vaga, nenhuma medida necessária 

 A justificativa deve ser fornecida em minutas da reunião 

 Sem indicação de comentários públicos 
5. Consultas Diretoria/GAC 
5a. Novos gTLDs 

 Lista clara de questões a abordar na próxima reunião. As explicações resolvidas são um pouco 
intrincadas, exigindo conhecimento profundo do processo da ICANN 

 Justificativa clara, sucinta, abordando a necessidade da decisão e seus impactos financeiros 
substanciais 

 Sem indicação de comentários públicos 
5b. ICM 

 Decisão clara, medidas práticas e claras a executar até a data declarada 

 Justificativa intrincada, envolvendo o estatuto da ICANN, exige conhecimento profundo do 
processo da ICANN 

 Sem indicação de comentários públicos 
6. Relatório sobre Revisões da AOC (Afirmação de Compromissos) incluindo as Recomendações da ATRT 
– Próximas Etapas 

 Decisão clara de adotar a resolução, medidas práticas e claras a executar 

 Justificativa clara, sucinta, explicando a necessidade da transparência contínua e os impactos 
financeiros substanciais da decisão 

 Comentários públicos em andamento, devem ser levados em consideração 
 

18 de março de 2011 | Reunião regular da Diretoria da ICANN – Vale do Silício 

1. Agenda Aprovada 
1.3 Revisão da Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO) – 
Recebimento do Relatório Final do Grupo de Trabalho (WG) da Diretoria e Dissolução do WG 

 Explicação clara e sucinta da decisão, medidas propostas para as próximas etapas 

 Justificativa clara e sucinta para medidas imediatas 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.4 Aprovação da Revisão do Estatuto em relação a: implementação do Grupo de Trabalho de Revisão 
do SSAC (Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade) 

 Decisão um pouco intrincada, exigindo conhecimento profundo do processo da ICANN e dos 
estatutos pertinentes 
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 Justificativa sucinta, embora um pouco confusa, mais uma vez exigindo conhecimento sobre o 
processo da ICANN 

 Nenhum comentário público recebido 
2. Aprovação do Plano Estratégico 2011-2014 

 Explicação clara da decisão e adoção do Plano Estratégico 

 Justificativa clara explicando a necessidade de adotar a resolução e como o público se 
beneficiará com a medida declarada 

 Sem indicação de comentários públicos 
3. Processo de conclusão do Guia do Solicitante de Novos gTLDs 

 Bastante clara, porém se torna confusa com os estatutos da ICANN, explica a decisão do Guia de 
novos gTLDs 

 A justificativa deve ser publicada em minutas 

 Sem indicação de comentários públicos 
4. Revisões da AOC (Afirmação de Compromissos), incluindo as Recomendações da ATRT 

 Decisão clara, medidas para indicar funcionários pertinentes e desenvolver métricas apropriadas 

 Justificativa clara, sucinta para a melhoria contínua do processo da ATRT 

 Comentários públicos aceitos de várias partes interessadas e analisados a fim de influenciar o 
processo de tomada de decisão 

5. Aprovação da Solicitação de .XXX pelo Registro ICM 

 Explicação bastante clara da decisão, às vezes desnecessariamente detalhada (descrevendo 
correntes de e-mails), medidas a executar 

 Justificativa publicada em um PDF separado, excessivamente longa (20 páginas), embora o 
Resumo Executivo da justificativa seja bastante claro 

  Processo de comentários públicos utilizado ao longo do processo de tomada de decisão 
6. Aprovação de gastos relacionados às atividades orientadas pela Diretoria 

 Explicação clara, sucinta da decisão, medidas claras a executar, indicando valores exatos em 
dólares para as questões orçamentárias 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro para a ICANN 

 Nenhum comentário público indicado 
7. Revisão do TLG – Ações baseadas no Relatório Final de um Revisor Independente 

 Bastante clara, às vezes opaca na descrição do processo, medidas claras a executar 

 Justificativa breve e sucinta, explicando a decisão 

 Publicada para comentários públicos e abordou as questões no processo de tomada de decisão 
8 Revisão Rápida dos Domínios de Primeiro Nível com Código de País (ccTLD) de IDN 

 Decisão clara, medidas a executar confusas 

 Justificativa clara, explicada de forma metódica em formato de perguntas e respostas, embora 
um pouco longa e arrastada, avaliação dos impactos gerais da decisão 

 Comentários públicos recebidos por vários meses e abordados no processo de tomada de 
decisão 

9. Aprovação da solicitação da RSEP (Política de Avaliação de Serviços de Registro) da Verisign pela 
liberação de sequências de caracteres numéricas para .NAME 

 Explicação clara e sucinta da decisão 

 Justificativa clara, explicada de forma metódica em formato de perguntas e respostas, embora 
um pouco longa e arrastada, avaliação dos impactos gerais da decisão 

 Vários comentários públicos publicados e abordados especificamente na explicação da 
justificativa 
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21 de abril de 2011 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

2. Agenda Aprovada 
2.4 Do BCG – Comentários sobre a Representação Acadêmica no NomCom 

 Decisão clara, nenhuma medida a executar 

 Apesar de clara, a justificativa não faz sentido prático (remover um estatuto porque a Diretoria 
não conseguiu atingir o objetivo declarado anteriormente) 

 Decisão publicada para comentários públicos 
 
2.6 Do Comitê de Melhorias Estruturais (SIC) – Aprovação das Ações de Implementação da Revisão da 
Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País (ccNSO) 

 Descrição confusa da decisão, exige conhecimento profundo dos órgãos e processos da ICANN 

 Justificativa clara e sucinta explicando a necessidade de medidas imediatas 

 Nenhum comentário público indicado 
2.7 Do BFC – Formalização do Comitê de Planejamento de poupanças de aposentadoria de funcionários 
existentes (410K) 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara, sucinta 

 Sem indicação de comentários públicos 
2.8 Aprovação da Redelegação de .KP (Coreia, República Popular Democrática) 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara, explicada de forma metódica em formato de perguntas e respostas, embora 
um pouco longa e arrastada 

 Comentários públicos a publicar 
2.9 Aprovação dos Mecanismos de Alocação do Acompanhamento do Processo de Políticas Globais para 
IPv4 (Protocolo de Internet versão 4) Pós-Exaustão pela IANA (Autoridade para Atribuição de Números 
na Internet) 

 Levemente intrincada, mas depois se torna mais clara, começa a explicação com muitas 
palavras, muitas siglas, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara, sucinta, abordando os impactos financeiros e orçamentários da decisão 

 Sem indicação de comentários públicos 
Agenda principal 
3. Do BFC – Aprovação do Aumento da Taxa de Solicitação de Credenciamento de Registradores 

 Decisão clara, medidas necessárias para a implementação 

 Justificativa clara apresentada em formato de perguntas e respostas, muito eficaz na explicação 
do raciocínio por trás da decisão, fácil de ler 

 Comentários públicos publicados e levados em consideração no processo de tomada de 
decisões 

4. Do SIC (Comitê de Melhorias Estruturais) – Aprovação da Pauta do Grupo de Trabalho de Relações 
Técnicas da Diretoria 

 Decisão bastante clara, exige conhecimento dos diferentes órgãos de trabalho da ICANN 

 Justificativa clara, sucinta 

 Não foram necessários comentários públicos, os comentários devem ser feitos no próximo 
processo de tomada de decisão 

5. Revisão da Integração Vertical de Operadores existentes de Registro de gTLD (Domínio genérico de 
Primeiro Nível) 

 Decisão clara, sucinta, medidas necessárias 
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 Justificativa clara para as medidas imediatas devido ao próximo processo de gTLD, apresentada 
em formato de perguntas e respostas 

 Sem indicação de comentários públicos 
6. ATRT 
6.1 Gerenciamento das Recomendações da ATRT pela Diretoria 

 Decisão clara, sucinta de seguir as recomendações da ATRT, medidas necessárias 

 Justificativa clara, sucinta 

 Sem indicação de comentários públicos 
6.2 Implicações Estimadas da Recomendações da ATRT no Orçamento do Ano Fiscal 2012 

 Decisão clara e sucinta, envolvendo valores detalhados em dólares relacionados ao orçamento 

 Justificativa clara e sucinta alocando o valor declarado para financiar a decisão 

 Sem indicação de comentários públicos 
7 Revisão das Delegações de Domínios de Primeiro Nível com Código de País (ccTLD) de IDN 
7.1-7.3 Delegação de “Al Jazair,” “al-Maghrib,” “srb” 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara, explicada de forma metódica em formato de perguntas e respostas, embora 
um pouco longa e arrastada 

 Comentários públicos a publicar 
 

20 de junho de 2011 | Reunião Regular da Diretoria da ICANN – Cingapura 

1. Aprovação do Programa de Novos gTLDs (Domínios genéricos de Primeiro Nível) 

 Toda a reunião se concentrou na aprovação do Programa de gTLD, portanto a explicação da 
decisão é longa, apesar de bastante clara 

 Justificativa fornecida em um PDF separado, com aprovação final pendente (no momento), 
incrivelmente longa (121 páginas), embora isso seja justificável pois o Programa de gTLD é uma 
iniciativa importante 

 Comentários públicos envolvidos em várias etapas ao longo do desenvolvimento do processo de 
gTLD 

 

24 de junho de 2011 | Reunião Regular da Diretoria da ICANN – Cingapura 

1. Agenda Aprovada 
1.2 Aprovação dos Aditamentos do Estatuto Relacionados ao ALAC 

 Decisão sobre aditamentos confusa, exige conhecimento profundo do estatuto da ICANN 

 Justificativa clara e sucinta indicando o impacto financeiro e sobre o DNS 

 Publicada para comentários públicos por 30 dias, nenhum comentário relevante recebido 
1.3 Aprovação do Plano de Implementação da Revisão da ccNSO Organização de Apoio para Nomes de 
Domínio com Código de País (ccNSO) 

 Decisão clara, medidas práticas a serem executadas pela Equipe 

 Justificativa clara e sucinta indicando a importância das ações imediatas, sem impacto sobre a 
segurança do DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.4 Aprovação da Pauta Permanente do Grupo de Partes Interessadas Comerciais da Organização de 
Apoio a Nomes Genéricos (GNSO) 

 Decisão clara em relação ao CSG 

 Justificativa um pouco intrincada, sem implicações no orçamento 
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 O CSG publicará a pauta para comentários públicos 
1.5 Proposta de um Grupo Constituinte para Preocupações Operacionais sem Fins Lucrativos na 
Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO) 

 Decisão clara, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta explicando o impacto financeiro e sobre o DNS 

 Comentários públicos aceitos e favoráveis à proposta 
1.6 Aprovação da Pauta Permanente do Grupo de Partes Interessadas Não Comerciais da Organização 
de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO) 

 Decisão longa, apesar de relativamente clara, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara explicando a significância dessa decisão do contexto mais amplo da ICANN 

 Publicada e as correções futuras continuarão sendo publicadas para comentários públicos 
1.7 Aprovação do novo Processo de Reconhecimento de Grupos Constituintes da Organização de Apoio 
a Nomes Genéricos (GNSO) 

 Decisão clara, explicada facilmente em formato numérico 

 Justificativa clara, explicada facilmente em formato numérico, descreve os impactos financeiros 
e sobre o DNS 

 Publicada para comentários públicos; comentários considerados no processo de tomada de 
decisão 

1.10 Representação Acadêmica no NomCom 

 Decisão clara 

 Justificativa clara, porém aparentemente irracional (remover um estatuto porque ainda não 
havia sido estabelecido um processo formalmente) 

 Publicada para comentários públicos; comentários levados em consideração 
2. Recomendações da ATRT 

 Decisão longa, apesar da explicação clara em relação à ATRT, medidas práticas a executar 

 Justificativa longa, apesar da explicação clara abordando aspectos importantes da decisão, 
menciona impactos financeiros e sobre o DNS 

 Publicada para comentários públicos; comentários devidamente considerados no processo de 
tomada de decisão 

3. Orçamento da Equipe de Revisão de WHOIS para o Estudo de Pesquisa do Consumidor 

 Decisão clara e sucinta em relação às necessidades orçamentárias e aprovação; medidas 
práticas necessárias 

 Justificativa clara, sucinta 

 Sem indicação de comentários públicos 
4. Renovação do Contrato .NET 

 Decisão clara, medidas práticas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara apresentada em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos aceitos com muito feedback, que foi considerado no processo de tomada 
de decisão 

5. Programa de Certificação de Números na Internet (RPKI) 

 Decisão amplamente fechada nos órgãos de padrões da ICANN, exige conhecimento dos 
diferentes órgãos e suas funções no processo da ICANN, confusa 

 Justificativa curta, embora exija conhecimento dos órgãos da ICANN para fazer sentido 
totalmente 

 Sem indicação de comentários públicos 
6. Plano de Operação e Orçamento para o Ano Fiscal 12 

 Decisão clara e direta, nenhuma medida necessária 
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 Justificativa clara explicando o processo de aprovação do orçamento 

 Comentários públicos e consultas considerados no processo de tomada de decisão 
 

25 de junho de 2011 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN - Cingapura 

1. Componente da compensação do Presidente e do CEO em risco 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Nenhuma justificativa fornecida 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

28 de julho de 2011 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1.5. Aprovação da Redelegação de .om, Domínio que Representa Omã 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara apresentada em formato de perguntas e respostas 

 Sem indicação de comentários públicos 
2. Recebimento da Estrutura de Segurança, Estabilidade e Resiliência para o AF 2012 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara, útil, explicando a importância da decisão 

 No geral, os comentários públicos eram a favor da decisão 
 

25 de agosto de 2011 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1.2 Aprovação da Recomendação do Conselho da Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO) 
sobre a Política de Transferência Entre Registros (IRTP) Parte B 

 Decisão confusa, exige conhecimento de vários órgãos e estatutos da ICANN, CEO orientou a 
tomada de medidas práticas 

 Justificativa bastante longa, muito técnica e um pouco confusa, apresentada em formato de 
perguntas e respostas, aborda os impactos financeiros e sobre o DNS 

 Comentários públicos considerados no processo de tomada de decisão 
1.3 Aprovação do recebimento do relatório do TR-WG 

 Decisão clara e sucinta de aprovação 

 Justificativa clara e sucinta explicando a necessidade de decisão imediata sobre o assunto, 
aborda o impacto financeiro 

 Sem indicação de comentários públicos 
3. Aprovação da Solicitação de Reconsideração de Recomendação do BCG 11-1 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e direta 

 Sem indicação de comentários públicos 
4. Etapas do Processo para Consideração da Remuneração da Diretoria 

 Decisão longa e profunda, apesar de relativamente clara, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara para a compensação da Diretoria, aborda os impactos financeiros e sobre o 
DNS 

 A decisão será publicada para comentários públicos 
5. Atualização sobre IDN de caractere único 
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 Explicação longa e técnica sobre a decisão, exige conhecimento prático dos órgãos e processos 
da ICANN 

 Justificativa longa e técnica, exige conhecimento dos órgãos e processos da ICANN, avalia os 
impactos financeiros e sobre o DNS 

 Publicada para comentários públicos 
 

17 de setembro de 2011 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Aprovação da Seleção do Gerente de Investimentos 

 Decisão clara, medidas práticas e claras a executar 

 Justificativa clara e sucinta, aborda o impacto financeiro e sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
2. Aprovação do Relacionamento Bancário Internacional 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

11 de outubro de 2011 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
Aprovação da Delegação de .CW (Curaçao), Acordos Provisórios para as Antilhas Holandesas (.AN) 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara apresentada de forma metódica em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos a publicar 
 

22 de outubro de 2011 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Participação na Diretoria – Grupo de Trabalho do Comitê Consultivo Governamental 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e sucinta, aborda o impacto financeiro e sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

8 de dezembro de 2011 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Novos gTLDs 
1.1 Apoio ao Solicitante 

 Decisão clara, valores específicos em dólares, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e detalhada, incluindo valores específicos em dólares e raciocínio 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.2 Lotes 

 Decisão clara, medidas práticas e claras a executar 

 Justificativa jurídica clara em relação à decisão 

 Sem indicação de comentários públicos 
2. Agenda Aprovada 
2.4 Aditamento da Organização de Apoio a Nomes com Código de País (ccNSO) ao Plano de 
Implementação Rápida 



Apêndice D – Revisão das Resoluções da Diretoria da ICANN 

 

D-11 
 

 Decisão bastante clara, exige conhecimento das medidas anteriores da Diretoria, medidas 
práticas a executar 

 Justificativa clara, porém técnica, aborda o impacto financeiro e sobre o DNS 

 Sessão pública realizada em março de 2011 
2.5 Novo Anexo A/Processo de Desenvolvimento de Políticas da GNSO 

 A decisão não fica clara, opaca, exige conhecimento profundo dos órgãos e decisões anteriores 
da ICANN, muitos links que atrapalham a leitura 

 Justificativa opaca e confusa, longa demais e exige conhecimento profundo das decisões 
anteriores da ICANN 

 Comentários públicos recebidos e considerados 
3. Recomendação 5 da ATRT: Compensação da Diretoria 

 Decisão clara indicando valores específicos em dólares e detalhes da decisão, apesar de uma 
longa explicação 

 Justificativa clara, porém longa, descrevendo o processo usado para chegar à decisão atual, 
impacto financeiro significativo, mas sem impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos ao longo do processo 
4. Regras dos Membros da Diretoria sobre Conflitos de Interesse em Novos gTLDs 

 Decisão clara, diretrizes específicas, pontos de leitura fácil 

 Justificativa clara, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

2012 

7 de fevereiro de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1.2 Redelegação do domínio .BY representando a Bielorrússia à Reliable Software Inc. 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara apresentada de forma metódica em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos a publicar 
2. Delegação do domínio "kaz" representando o Cazaquistão em cirílico 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara apresentada de forma metódica em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos a publicar 
3. Publicação de Comentários Públicos: Mais Alterações no Estatuto para o Processo de 
Desenvolvimento de Políticas (PDP) Revisado 

 Decisão clara e sucinta em relação às ações sobre o PDP; medidas práticas necessárias 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 A ser publicada para comentários públicos 
4. Reafirmação da segunda rodada de solicitações do Programa de Novos gTLDs (Domínios genéricos de 
Primeiro Nível) 

 Decisão clara e medidas práticas; membros da Diretoria e outros contatos com conflitos de 
interesse identificados não participaram da reunião 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
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14 de março de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Conflitos de Interesse de Membros da Diretoria - Programa de Novos gTLDs (Domínios genéricos de 
Primeiro Nível) 

 Material confidencial, a decisão parece fora de contexto sem acesso aos documentos 
confidenciais 

 Justificativa curta, vaga e não informativa, devido à natureza confidencial da resolução 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

14 de março de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Aprovação dos Provedores de Serviços de Novos gTLDs (Domínios genéricos de Primeiro Nível) 

 Decisão clara e sucinta; indica que os membros da Diretoria com conflitos de interesse foram 
dispensados da reunião 

 Justificativa clara explicando a necessidade de rapidez, impactos financeiros, mas não sobre o 
DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

16 de março de 2012 | Reunião regular da Diretoria da ICANN – San Jose, Costa Rica 

1. Agenda Aprovada 
1.2 Aprovação da recomendação n° 9, Parte 2 da Política de Transferência Entre Registros (IRTP) Parte B 

 Decisão longa, técnica, confusa, exigindo conhecimento profundo do processo e das decisões 
anteriores da ICANN 

 Justificativa longa, técnica e arrastada que não faz sentido para observadores externos 

 Comentários públicos recebidos e considerados no processo de tomada de decisão 
1.3 Alterações no Estatuto para o novo Processo de Desenvolvimento de Políticas da Organização de 
Apoio a Nomes Genéricos (GNSO) 

 Decisão clara embora técnica, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, aborda o impacto financeiro e sobre o DNS 

 Publicada para comentários públicos 
1.4 Envolvimento de Auditor Independente 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e sucinta, impacto financeiro, mas não sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.5 Aprovação da Política de Contratação e Pagamento 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.6 Aprovação da Pauta do Grupo de Trabalho de Estrutura de Gerenciamento de Riscos do Sistema de 
Nomes de Domínio (DNS) 

 Decisão e explicação claras, sucintas, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.7 Aprovação da Redelegação de .BH 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 
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 Justificativa clara apresentada de forma metódica em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos a publicar 
 

28 de março de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Lotes de Solicitações do Programa de Novos gTLDs (Domínios genéricos de Primeiro Nível): Registro 
de data e hora secundário 

 Decisão e explicação claras e sucintas, medidas práticas a executar 

 Justificativa e explicação claras e detalhadas da decisão, apresentadas em formato numerado, 
facilitando a leitura e o entendimento 

 A ser publicada para comentários públicos 
 

10 de abril de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Estabelecimento do Comitê do Programa de Novos gTLDs (Domínios genéricos de Primeiro Nível) 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

6 de maio de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1.1 Ratificação da Proposta de Política Global da Organização de Apoio a Endereços (ASO) para 
Mecanismos de Alocação de IPv4 Pós-Exaustão pela Autoridade para Atribuição de Números na Internet 
(IANA) 

 Decisão clara, apesar do título confuso, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta expressando a necessidade de rapidez 

 Publicada para comentários, nenhum comentário enviado 
 
1.2 Solicitação da Política de Avaliação de Serviços de Registro (RSEP) de CAT para Permitir Alterações 
no WHOIS 

 Decisão clara, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara, descrevendo o processo de tomada de decisão 

 Comentários públicos recebidos e levados em consideração 
1.3 Pauta do Comitê de Compensação 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.4 Estrutura Geral de Compensação 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e fácil de ler, impacto financeiro, mas não sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.5 Recomendação 8 da Política de Transferência Entre Registros (IRTP) Parte B 

 Explicações claras, porém longas, da decisão, medidas práticas a executar 

 Justificativa longa, técnica e arrastada, exigindo conhecimento profundo dos órgãos e estatutos 
da ICANN 

 Comentários públicos recebidos e levados em consideração 
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1.6 Aprovação do Plano Estratégico 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e fácil de ler, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários públicos recebidos e levados em consideração 
1.7 Revisão do Conflito de Interesse 

 Decisão clara, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e fácil de ler, reconhecendo a necessidade de um texto menos jurídico, sem 
impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários públicos recebidos e considerados no processo de tomada de decisão 
2. Agenda Principal 
2.1 Ratificação das Decisões do Subcomitê de Conflitos e Ética 

 Decisão clara, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e simples, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
2.2 Atualização da Afiliação no Comitê do Programa de novos gTLDs 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

31 de maio de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Eleição de Fadi Chehadé como Presidente e CEO da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes 
e Números (ICANN) 

 Decisão longa, porém clara, com explicação detalhada, medidas práticas a executar 

 Sem justificativa (embora ela possa ser entendida na explicação da decisão) 

 Sem indicação de comentários públicos 
 
 

23 de junho de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1.2 Delegação de "Omã" 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara apresentada de forma metódica em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos a publicar 
1.3 Relatório do Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade (SSAC) sobre Domínios sem Ponto 

 Decisão e explicação claras, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara em relação à implementação de TLDs, sem impacto financeiro, mas com 
impacto positivo sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.4 Reuniões Regulares do Ombudsman com a Diretoria 

 Decisão clara, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.5 Conclusão do Programa de Melhorias da Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO)- Junho 
de 2012 

 Decisão clara, nenhuma medida necessária 
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 Justificativa clara, embora longa; os subtítulos facilitam a leitura 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.6 Diretrizes de Transparência do NomCom 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e sucinta, espera-se que melhore a comunidade da ICANN 

 Sem indicação de comentários públicos 
1.7 Solicitação da Política de Avaliação de Serviços de Registro (RSEP) de POST 

 Decisão confusa envolvendo detalhes técnicos, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários públicos considerados no processo de tomada de decisão 
2. Renovação de .COM 

 Decisão clara, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara em formato de perguntas e respostas, sem impactos financeiros, mas com 
impactos positivos sobre o DNS 

 Muitos comentários públicos recebidos e considerados no processo de tomada de decisão 
3. Adoção do Plano de Operação e do Orçamento para o AF 2013 

 Decisão clara, medidas práticas para abordar os comentários públicos 

 Justificativa clara com impacto financeiro claro, sem impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos recebidos, mas nem todos respondidos no momento da redação 
5. Relatório Final da Equipe de Revisão da Política de WHOIS 

 Decisão clara, medidas necessárias a executar 

 Justificativa clara, sucinta 

 Comentários públicos considerados ao longo do processo 
 

28 de agosto de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1c. Solicitação de Delegação do domínio "Maleesya", representando a Malásia em Árabe 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara apresentada de forma metódica em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos a publicar 
1d. Redelegação de .RW 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara apresentada de forma metódica em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos a publicar 
 
2. Agenda Principal 
2a. Recomendação do BGC sobre a Solicitação de Reconsideração 12-2 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas claras a executar 

 Justificativa relativamente clara, embora um pouco desorganizada no final 

 Sem indicação de comentários públicos 
3. Sessão Executiva 

 Poucas informações relacionadas à sessão confidencial da Diretoria 
 

13 de setembro de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
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1b. Relatório Final da Equipe de Revisão de Segurança, Estabilidade e Resiliência do Sistema de Nomes 
de Domínio (DNS) 

 Decisão clara, aceitando o Relatório Final, várias medidas práticas a executar 

 Justificativa clara, sucinta 

 Comentários públicos recebidos e considerados no processo de tomada de decisão 
1c. Resposta à Carta do Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade (SSAC) de 2 de julho de 2012 

 Decisão clara com tópicos detalhados, medidas práticas e claras a executar 

 Justificativa clara e sucinta, impactos financeiros e impactos positivos sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1d. Alinhamento dos Mandatos da Diretoria 

 Decisão clara, com medidas práticas e claras a executar 

 Justificativa clara e sucinta, impactos financeiros positivos, sem impacto sobre o DNS 

 A decisão deve publicada para comentários públicos 
2. Agenda Principal 
2a. Critérios para Determinar a Compensação do Presidente de Comitês Não Permanentes da Diretoria 

 Decisão clara, incluindo valores específicos em dólares para a compensação, apresentada com 
marcadores para aumentar a clareza 

 Justificativa clara, impacto financeiro nominal, sem impacto sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
2b. Redelegação do domínio .MO, representando Macau, ao Departamento de Regulamentação de 
Telecomunicações (DSRT) 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara apresentada de forma metódica em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos a publicar 
2c. Eleição de Fadi Chehadé como Presidente e CEO, em vigor em 14 de setembro de 2012 

 Decisão clara em relação à eleição do CEO da ICANN, sem medidas necessárias 

 Justificativa clara, efeito positivo sobre a comunidade da ICANN, impactos financeiros, sem 
impacto sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
3. Sessão Executiva 
3a. Compensação de Executivos 

 Decisão clara, medidas necessárias a executar 

 Justificativa clara, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

3 de outubro de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

 
1. Agenda Aprovada 
1b. Aditamentos à Pauta do Grupo de Partes Interessadas de Registro para Publicação 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas claras a executar 

 Justificativa clara, sucinta 

 Indicação clara de que não foram buscados comentários públicos 
1d. Autoridade de Contratação e Pagamento para o Provedor de Serviços do Programa de Auditoria 

 Explicação vaga da decisão, inclui textos que contribuem com a falta de clareza 

 Justificativa técnica e jurídica, difícil de entender 

 Nenhum comentário público necessário 
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13 de outubro de 2012 | Reunião Regular da Diretoria da ICANN - Toronto 

1. Agenda Aprovada 
1c. Revisões da Pauta do Comitê de Governança da Diretoria 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Nenhum comentário público necessário 
2. Agenda Principal 
2a. Aprovação do Contrato de Renovação do Registro .NAME Proposto 

 Decisão clara e sucinta, medidas apropriadas a executar 

 Justificativa clara em formato de perguntas e respostas, sem impactos financeiros ou sobre o 
DNS 

 Exige comentários públicos, comentários recebidos e abordados 
 

18 de outubro de 2012 | Reunião regular da Diretoria da ICANN - Toronto 

1. Agenda Principal 
1a. Aprovação do Processo Revisado para Lidar com Solicitações de Remoção de Restrições de 
Propriedade Cruzada de Operadores de gTLDs Existentes 

 Decisão curta e confusa, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara, talvez com excesso de detalhes, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários públicos solicitados 
1b. Aprovação da Política e Procedimentos dos Serviços Linguísticos da Corporação da Internet para 
Atribuição de Nomes e Números (ICANN) 

 Decisão clara e sucinta, medidas apropriadas a executar 

 Justificativa clara e sucinta, impactos financeiros a considerar durante as discussões sobre o 
orçamento do AF 2014 

 Comentários públicos solicitados 
1c. Diretrizes de Governança Revisadas 

 Decisão clara, sucinta, medidas contínuas necessárias 

 Justificativa clara, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
 
1e. Relatório Final da Equipe de Revisão de Segurança, Estabilidade e Resiliência do Sistema de Nomes 
de Domínio (DNS) 

 Decisão clara e sucinta, medidas claras a executar 

 Justificativa clara em formato de perguntas e respostas, impactos financeiros mínimos, sem 
impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos solicitados 
 

8 de novembro de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Principal 
1a. Relatório da Equipe de Revisão da Política de WHOIS 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas a executar 

 Justificativa muito clara, apesar de longa, fácil de entender 
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 Comentários públicos recebidos 
 

20 de dezembro de 2012 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1d. Publicação dos Aditamentos ao Estatuto do Comitê Consultivo do Sistema de Servidores Raiz (RSSAC) 
para Comentários Públicos 

 Decisão clara e sucinta, medidas práticas claras a executar 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro 

 Comentários públicos não solicitados 
2. Agenda Principal 
2a. Recomendações do Conselho da Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO) sobre a Política 
de Transferência Entre Registros (IRTP) Parte C 

 Decisão bastante clara, medidas necessárias a executar 

 Justificativa clara em formato de perguntas e respostas, sem impactos financeiros ou sobre o 
DNS 

 Comentários públicos recebidos e considerados 
2b. Alinhamento dos Mandatos da Diretoria 

 Decisão clara, sucinta, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários públicos recebidos e considerados no processo de tomada de decisão 
2c. Recomendações do Painel de Especialistas em Estruturas de Responsabilidade 

 Decisão clara, medidas a executar explicadas claramente 

 Justificativa bastante clara, impacto financeiro, sem impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos recebidos 
2e. Política de Investimento de Fundos dos Novos Domínios Genéricos de Alto nível (gTLD) 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, impactos financeiros, sem impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
3. Sessão Executiva 
3a. Aprovação do Suplemento da Compensação pelos Serviços de Akram Atllah como Presidente e CEO 
da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN) 

 Decisão explicada claramente, com as normas pertinentes 

 Justificativa clara e sucinta, impacto financeiro, mas não sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
 

2013 

2 de fevereiro de 2013 | Reunião Regular da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1b. Aditamentos à Pauta do Grupo de Partes Interessadas de Registros 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, impactos financeiros mínimos, sem impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos recebidos 
1d. Envolvimento de Auditor Independente 
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 Decisão clara e sucinta, medidas práticas a executar 

 Justificativa clara e sucinta, impacto financeiro, mas não sobre o DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
2. Agenda Principal 
2a. Grupo de Trabalho de Estratégia de Reunião de Várias Partes Interessadas 

 Decisão clara, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara e sucinta, impactos financeiros mínimos, sem impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
 

28 de fevereiro de 2013 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

2. Agenda Principal 
2b. Redelegação do domínio .ML, representando Mali 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, marcou a mudança de quando a redelegação de ccTLDs envolvia 
longas justificativas em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos não solicitados 
2c. Delegação de domínio representando a Ucrânia 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, marcou a mudança de quando a redelegação de ccTLDs envolvia 
longas justificativas em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos não solicitados 

 

11 de abril de 2013 | Reunião Regular da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1b. Aditamentos ao Estatuto do RSSAC 

 Decisão clara, medidas práticas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara, sem impacto significativo sobre as finanças ou sobre o DNS 

 Comentários públicos recebidos 
1d. Data de Entrada em Vigor do Estatuto de Estruturas de Responsabilidade 

 Decisão bastante confusa em relação ao estatuto da ICANN, medidas a executar conforme 
necessário 

 Justificativa bastante confusa e longa 

 Comentários públicos recebidos 
1e. Solicitação de Remoção de Propriedade Cruzada de .CAT 

 Decisão clara, sucinta, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara apresentada em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos recebidos 
1f. Processo de Confirmação Após a Redelegação do Domínio .GA (Lista de E-mails da Assembleia Geral) 
representando Gabão 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, muito mais curta que as delegações de nomes de domínio anteriores 

 Comentários públicos não solicitados 
1g. Alteração no Nome do Comitê de Participação Pública 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 
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 Comentários públicos não solicitados 
1h. Solicitação Rápida de Orçamento de SO/AC 

 Decisão clara, sucinta, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários da comunidade recebidos 
2. Agenda Principal 
2a. Recomendações do Estudo sobre Procedimento de Regras de Geração de Etiquetas (LGR) da Raiz de 
Domínios de Primeiro Nível (TLD) com IDN Variante e Experiência do Usuário 

 Decisão clara e sucinta, medidas claras a executar até um prazo específico 

 Justificativa clara em formato de perguntas e respostas, sem impactos financeiros ou sobre o 
DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
2b. Solicitação do PIA-CC para Formar Novo Grupo Constituinte 

 Decisão clara, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara e sucinta, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários públicos recebidos 
 

18 de maio de 2013 | Reunião Regular da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1b. Prazo para Aprovação do Orçamento do AF 2014 

 Decisão clara, sucinta, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
1d. Proposta da ACDR para tornar-se um Provedor de Política de Resolução Uniforme de Disputas por 
Nomes de Domínio (UDRP) 

 Decisão clara, medidas práticas e claras a executar 

 Justificativa complexa e confusa, impactos financeiros mínimos, sem impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos recebidos 
2. Agenda Principal 
2a. Conselhos do Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade (SSAC) sobre Certificados de Nomes 
Internos 

 Decisão clara, medidas práticas e claras a executar 

 Justificativa clara em formato de perguntas e respostas, sem impactos financeiros ou sobre o 
DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
2b. Solicitação de Orçamento do SSAC (Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade) 

 Decisão clara, sucinta, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara e sucinta, impacto financeiro, mas não sobre o DNS 

 Comentários da comunidade recebidos 
 
 
3. Sessão Executiva 
3a. Compensação do CEO Em Risco 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, impactos financeiros significativos, sem impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
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27 de junho de 2013 | Reunião Especial da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1c. Aprovação do Contrato da AROS 

 Decisão clara e sucinta, incluindo valores exatos em dólares para a verba, medidas a executar 
conforme necessário 

 Justificativa clara, com valores exatos em dólares, impactos financeiros significativos, sem 
impacto sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
2. Agenda Principal 
2a. Atualização da Implementação Rápida dos Domínios de Primeiro Nível com Código de País (ccTLD) de 
IDN 

 Decisão clara, medidas necessárias a executar 

 Justificativa técnica e longa, confusa, impactos financeiros, sem impactos sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
2b. Aprovação do RAA 2013 (Contrato de Credenciamento de Registradores) 

 Decisão clara, sucinta, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara, mas incrivelmente longa, apresentada em tópicos e formato de perguntas e 
respostas 

 Comentários públicos recebidos 
 

17 de julho de 2013 | Reunião Regular da Diretoria da ICANN 

1. Agenda Aprovada 
1a – 1c. Redelegação de .ID, .EE, .MOH 

 Decisão clara, sucinta, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara apresentada em formato de perguntas e respostas 

 Comentários públicos não solicitados 
1d. Projeto de Implementação de CRM 

 Decisão clara, sucinta, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Sem indicação de comentários públicos 
1e. Aprovação da Compensação Em Risco do Presidente e CEO para o AF 2013 

 Decisão clara, sucinta, nenhuma medida necessária 

 Justificativa clara e sucinta, impactos financeiros significativos, sem impacto sobre o DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
 

18 de julho de 2013 | Reunião Regular da Diretoria da ICANN 

2. Agenda Aprovada 
2b. Métricas de Concorrência, Confiança e Escolha do Consumidor para o Programa de Novos Domínios 
genéricos de Primeiro Nível (gTLD) de acordo com a Revisão da AoC 

 Decisão clara, medidas práticas e claras a executar 

 Justificativas claras 

 Comentários públicos não solicitados 
2e. Prazo para Aprovação do Orçamento 
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 Decisão clara, sucinta, medidas a executar conforme necessário 

 Justificativa clara, sem impacto financeiro ou sobre o DNS 

 Comentários públicos não solicitados 
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Apêndice E - Observações sobre o processo da ATRT 

 
 

 
 

Escopo do trabalho da ATRT2 
 

Diferente da ATRT1, cujo trabalho foi um esforço totalmente novo, fazer Recomendações à 

ICANN para melhorar sua responsabilidade e transparência de acordo com a Seção 9.1 da AoC 

(Afirmação de Compromissos), o escopo do trabalho da ATRT2 exigia uma avaliação da 

implementação das Recomendações da ATRT1 pela ICANN, bem como das Recomendações da 

Equipe de Revisão de WHOIS (WHOIS-RT), e da Equipe de Revisão de Segurança, Estabilidade e 

Resiliência (SSR-RT).  Essas três Equipes de Revisão apresentaram um total de 71 Recomendações 

à Diretoria da ICANN, que representaram um volume de trabalho significativo para a ATRT2.  No 

começo de seu trabalho, a ATRT2 reconheceu o valor não só da avaliação da implementação das 

Recomendações da Equipe de Revisão anterior, mas também da apresentação de "novas" 

Recomendações nas áreas determinadas pelo parágrafo 9.1 da AoC em que a ICANN podia 

melhorar a responsabilidade e a transparência.  A ATRT2 reconheceu que o nível de esforço 

necessário para avaliar todas as Recomendações anteriores afetaria a capacidade da ATRT2 de 

desenvolver "novas" Recomendações enfocadas para a Diretoria. 

 

Obedecendo a AoC, a ATRT2 determinou que avaliaria a implementação da ATRT1 pela ICANN 

e que poderia, se considerado necessário, oferecer "novas" Recomendações a partir das 

Recomendações originais da ATRT1.  Ela também determinou que avaliaria a implementação das 

Recomendações da WHOIS-RT e da SSR-RT pela ICANN, mas que as "novas" Recomendações 

surgidas a partir delas deveriam ser deixadas a critério da WHOIS-RT2 e da SSR-RT2. 

 

A ATRT2 observa que uma avaliação completa da implementação das recomendações da Equipe 

de Revisão anterior pela ICANN é essencial para a melhoria contínua na ICANN e para criar uma 

cultura de responsabilidade e transparência.  Ao mesmo tempo, a metodologia de revisão e 

avaliação poderia melhorar de várias maneiras, relacionadas abaixo. 

 

Cronograma para a Revisão  

 

A ATRT2 começou seu trabalho com uma convocação inicial para uma conferência no dia 22 de 

fevereiro de 2013, e realizou sua primeira reunião presencial nos dias 14 e 15 de março. Devido ao 

ciclo de 3 anos de Revisões da AoC, e levando em conta a função da ATRT na avaliação da 

implementação das Recomendações da outra Equipe de Revisão que têm o próprio ciclo de vida na 

AoC, a ATRT2 determinou que enviaria sua revisão e suas recomendações à Diretoria da ICANN 

até 31 de dezembro de 2013.  Como a revisão e a avaliação substanciais da ATRT2 só começaram 

a partir da primeira reunião presencial em meados de março, a ATRT2 teve, de fato, nove meses e 

meio para concluir seu trabalho.  A ATRT1 observou em seu Relatório Final que teve menos de 

nove meses para concluir seu trabalho, e que isso criou uma pressão desnecessária.  Depois da 

experiência da ATRT1 e da ATRT2, está claro que disponibilizar à ATRT 12 meses para concluir 

seu trabalho é essencial para a qualidade do processo.  A ICANN deve ajustar seus processos 

internos para se preparar para a próxima ATRT, a fim de garantir que a ATRT3 possa começar o 

trabalho substancial em janeiro, disponibilizando 12 meses completos para a realização da revisão.  
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Sugeriu-se que a ATRT poderia decidir concluir seus trabalhos em um período maior que 12 meses 

(como outra Equipe de Revisão fez), mas a ATRT2 não vê necessidade para um período maior que 

12 meses, e tampouco vê barreiras para que a ICANN inicie o trabalho da ATRT3 de forma mais 

pontual. 

 

Orçamento 

 

A ATRT2 não recebeu todo o orçamento para o trabalho no início do processo de revisão.  

Entender o orçamento da Equipe de Revisão é essencial por vários motivos:  

 

1) O trabalho da ATRT exige um grande número de horas, teleconferências, reuniões 

presenciais, o envolvimento de um especialista independente, se necessário, etc. A ATRT 

deve ser totalmente informada sobre o orçamento para suas atividades para que possa, em 

coordenação com a equipe da ICANN, gerenciar seu processo e o recurso de coordenação 

necessário de forma responsável.  

2) A falta de clareza em relação ao orçamento da ATRT traz problemas desnecessários para o 

trabalho.  Por exemplo, a falta de clareza sobre o orçamento total para um especialista 

independente gerou uma preocupação na ATRT2 sobre a possível imposição de limites ou 

tentativa de controle de um aspecto importante do trabalho pela ICANN.  Essa pode não ter 

sido a intenção da ICANN, mas a falta de clareza pode levar desnecessariamente a 

inferências de que a ICANN não está agindo com transparência nem sendo responsável com 

o processo de revisão. 

3) A falta de clareza sobre o orçamento da ATRT sugere, justificadamente ou não, que a 

ICANN não está levando a sério o processo de planejamento dessas revisões críticas.  

Depois do trabalho completo de três Equipes de Revisão nos últimos três anos, seria 

esperado que o planejamento orçamentário (inclusive a comunicação do orçamento) fosse 

essencial. 
 

 

Coleta e análise de dados 

 

Seguindo suas obrigações de avaliar a implementação das recomendações da ATRT1, da WHOIS-

RT e da SSR-RT pela ICANN, e para fornecer "novas" Recomendações à ICANN, o trabalho da 

ATRT2 envolve a revisão de um número significativo de documentos, além de entrevistas com a 

equipe e a Diretoria da ICANN e a interação com a Comunidade.  A coleta de dados pode ser feita 

de várias formas, mas o fluxo tem duas origens principais: 1) documentação fornecida pela equipe 

da ICANN refletindo o trabalho de implementação; e 2) dados fornecidos pela Comunidade, seja 

por Comentários Públicos ou por interações presenciais com a ATRT2.   Na primeira fase de seu 

trabalho, a ATRT2 passou muito tempo criando solicitações de documentos para a equipe da 

ICANN e desenvolvendo um questionário/pesquisa para a Comunidade que deveria ser 

disponibilizado para Comentários Públicos.    

 

Com respeito ao processo de Comentários Públicos, o questionário da ATRT2 tentou capturar 

informações relacionadas à visão da Comunidade sobre a implementação das recomendações das 

três Equipes de Revisão anteriores, e novas áreas para possíveis Recomendações.  Em retrospecto, 

e conforme refletido no feedback da Comunidade, o questionário era muito longo e algumas seções 

não estavam claras.   A ATRT2 também publicou uma "versão preliminar" do Relatório e das 
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Recomendações em meados de outubro, buscando Comentários Públicos para considerar em seu 

Relatório Final.   

 

A equipe da ICANN fez apresentações na primeira reunião presencial sobre o trabalho de 

implementação, usando slides do PowerPoint e entrevistas com os membros da Equipe 

responsáveis pela implementação.  Essas apresentações foram informativas e úteis para que a 

ATRT2 entendesse a avaliação da Equipe sobre os esforços de implementação da ICANN.  Dito 

isso, a ATRT2 entendeu que era responsável por revisar outros documentos para avaliar e 

confirmar a avaliação da Equipe em relação ao trabalho de implementação.  O que ocorreu durante 

o trabalho da ATRT2 foi uma série de solicitações contínuas por dados e documentos da Equipe, 

para que a ATRT2 pudesse fazer a própria avaliação do trabalho de implementação e para que 

pudesse analisar áreas em que as "novas" Recomendações pareciam ser necessárias. 

 

Reuniões e teleconferências 

 

A ATRT2 realizou 20 teleconferências e 7 reuniões presenciais.  Além disso, quando a equipe foi 

organizada em quatro fluxos de trabalho diferentes, esses fluxos realizaram 16 teleconferências 

para desenvolver suas respectivas áreas no relatório.  A ATRT2 concluiu que as reuniões 

presenciais eram essenciais para o avanço da análise e o consenso sobre conclusões, bem como 

para dar passos importantes para o desenvolvimento do Relatório.  A ATRT2 concluiu que o valor 

das teleconferências é "misto", e notou que as teleconferências para os fluxos de trabalho não eram 

necessariamente eficazes para o avanço do trabalho.  A ATRT2 também observou a importância da 

interação presencial com os membros da Comunidade de ICANN para receber informações e ouvir 

apresentações orais, que permitem o diálogo e dão contexto a uma determinada informação de um 

AC ou uma SO para o processo da ATRT. 

 

Gerenciando fluxos de trabalho e redigindo o Relatório 

 

A ATRT2 decidiu organizar o trabalho em fluxos de trabalho discretos.  Ela fez isso para gerenciar 

uma carga de trabalho de bom tamanho, e porque o próprio trabalho se dividia em quatro áreas 

discretas: a avaliação das recomendações das três Equipes de Revisão anteriores e as "novas" 

Recomendações.  A ATRT2 tinha quatro voluntários que presidiam e dirigiam o trabalho dos 

quatro fluxos de trabalho respectivos.  O presidente e os vice-presidentes da ATRT2 deram 

orientação aos presidentes dos fluxos de trabalho. 

 

Essa organização do trabalho era lógica, mas os membros da ATRT2 concluíram que o número de 

teleconferências gerado por esses fluxos de trabalho independentes e o fato de que alguns membros 

da ATRT2 estavam participando de vários deles era complicado e não necessariamente eficiente. 

 

 

MELHORANDO FUTURAS REVISÕES 

 

Cronograma 

 

A ATRT3 deve ser selecionada e organizada em tempo hábil para permitir um período de pelo 

menos 12 meses para o seu trabalho.  A ATRT3 deve levar em conta o ciclo de vida das quatro 

revisões que deve avaliar (ATRT2, WHOIS-RT, SSR-RT e Concorrência, Confiança e Escolha do 
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Consumidor (CCTCC-RT)) e examinar a eficácia do ciclo de vida dos processos de revisão como 

um todo. 

 

Orçamento 

 

Um orçamento completo e claro para a ATRT3 (levando em conta que o processo da ATRT3 

"abrange" 2 anos fiscais) deve ser apresentado à ATRT3 no início de seu trabalho, para que o 

planejamento e o gerenciamento sejam adequados, em coordenação com a equipe da ICANN. 

 

Coleta e análise de dados 

 

No início de seu trabalho, a ATRT3 deve receber um relatório completo da equipe da ICANN que: 

 

1) Demonstre a implementação das Recomendações da Equipe de Revisão anterior 

2) Identifique especificamente os efeitos dessa implementação sobre a ICANN, do ponto de 

vista organizacional, sobre os processos, sobre a interação com a Comunidade e os 

resultados. 

3) Ofereça citações e referências amplas a documentos que deem suporte aos pontos 1 e 2. 

4) Reflita métricas claras e demonstre avanços mensuráveis e melhoria em comparação com 

referências anteriores sobre trabalhos de implementação. 

5) Reflita os custos de implementação e os recursos necessários para o trabalho de 

implementação. 

6) Ofereça à ATRT3 uma variedade de ferramentas (inclusive métricas, critérios, etc.) para 

avaliar o trabalho de implementação.  

 

A ATRT3 também deve considerar metodologias para gerenciar com eficácia a carga de trabalho, 

permitindo a revisão substancial e eficiente da implementação das Recomendações das quatro 

Equipes de Revisão anteriores, e, mais importante, permitindo o foco suficiente em novas áreas 

para possíveis Recomendações.  Metodologias que aumentem a eficiência da coleta de dados (por 

exemplo, questionário/pesquisa mais eficazes para a Comunidade) e das avaliações (por exemplo, 

abordagens para a análise e gerenciamento de fluxos de trabalho) devem ser consideradas.  

 

Métricas e critérios para medir o andamento 

 

Uma coisa que a ATRT2 aprendeu é que como a ICANN, em grande medida, não adotou métricas 

para seu trabalho de implementação, a capacidade que da Equipe de Revisão de medir o andamento 

foi afetada.   Na primeira reunião presencial em meados de março, Fadi Chehade se comprometeu a 

desenvolver métricas para a implementação das Recomendações das Equipes da Revisão da AoC.  

Depois do compromisso de Fadi, a equipe da ICANN pediu à One World Trust que desenvolvesse 

métricas que seriam aplicadas à implementação das Recomendações da Equipe de Revisão no 

futuro.  A ATRT2 pediu para interagir com a One World Trust diretamente a fim de poder refletir a 

necessidade de métricas em seu Relatório Final de forma coordenada.  A Equipe forneceu uma 

cópia confidencial do relatório da One World Trust à ATRT2 no dia 17 de dezembro de 2013.  A 

cópia foi fornecida de forma confidencial porque era um trabalho em andamento e porque a One 

World Trust e a equipe da ICANN estavam decidindo os detalhes relacionados ao Relatório.  

Devido ao momento em que foi enviado, o relatório da One World Trust não foi discutido 

detalhadamente pela ATRT2 e não entrou em seu Relatório e Recomendações Finais.  Como parte 
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da coleta de dados da One World Trust no início de seu trabalho, o Presidente da ATRT2 foi 

entrevistado junto com outros membros da Comunidade.  Além disso, realizou-se uma sessão 

pública na reunião da ICANN em Buenos Aires, onde a One World Trust discutiu certos aspectos 

de seu relatório em desenvolvimento e participou de uma sessão de perguntas e respostas com a 

Comunidade.  A ATRT2 espera que a Equipe da ICANN disponibilize o relatório da One World 

Trust para a Comunidade e que as medidas de adoção de métricas sejam comunicadas e sirvam 

como base para que as futuras equipes de revisão avaliem o progresso da ICANN na 

implementação das Recomendações.      

 

 

 

 

Reuniões e teleconferências  

 

Levando em conta que a ATRT2 concluiu que as reuniões presenciais com toda a Equipe de 

Revisão eram o melhor veículo para gerar discussões substanciais e para identificar o consenso, a 

ATRT3 deve estar aberta a outras formas de interação e outros métodos para obter informações da 

Equipe e da Comunidade.  

 

Gerenciando fluxos de trabalho e redigindo o Relatório 

 

A ATRT3 é quem pode melhor organizar seu trabalho.  Dito isso, devem ser exploradas 

alternativas aos fluxos de trabalho, especialmente se for possível usar novas ferramentas para 

avaliar as Recomendações da Equipe de Revisão anterior.  A ATRT2 também observa que a 

publicação do Relatório Preliminar deve acontecer pelo menos três meses antes da liberação do 

Relatório Final.  Isso permite um período completo para os Comentários Públicos e que a ATRT 

administre um volume de dados importante que entra no processo na fase final.  É importante que a 

ATRT tenha a capacidade e o tempo para modificar substancialmente o Relatório Final com base 

nos comentários da Comunidade e da ICANN.  

 

Consideração do trabalho do Comitê de Melhorias Estruturais da ICANN  
 
Debatendo como melhorar o processo de Revisão da AoC no futuro, a ATRT2 também considerou 

o trabalho do Comitê de Melhorias Estruturais da ICANN nas Revisões Institucionais.  A ATRT2 

observa que as Revisões da AoC são diferentes das Revisões Institucionais da ICANN.  Ao mesmo 

tempo, as Equipes de Revisão da AoC e a Diretoria devem considerar as Observações da ATRT2 e 

uma série de técnicas para melhorar o processo de Revisão da AoC.  O documento a seguir contém 

várias técnicas para consideração do Comitê de Melhoria Estrutural. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA ORGANIZACIONAL 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como parte de sua obrigação na garantia da responsabilidade e da transparência de suas organizações e processos, a 

Diretoria da ICANN deve, periodicamente, por meio de atividades de auditoria, avaliar a eficácia dos processos de 

suas Organizações de Suporte, Comitês Consultivos e outros grupos que considere necessário; os resultados desses 

processos; e a capacidade das estruturas da ICANN para dar apoio aos processos. No passado, as revisões 

organizacionais determinadas pelo estatuto, em certa medida, avaliaram os elementos do processo e certos aspectos 

da capacidade das estruturas de apoiar os processos. Não houve uma avaliação real dos resultados do processo, nem 

uma avaliação dos próprios processos. Também não existiu uma maneira ou um meio para que os resultados dessas 

avaliações fossem integrados ao planejamento estratégico ou operacional. Portanto, é necessário um regime de 

revisão aprimorado. Esse regime aprimorado é um Programa de Auditoria Organizacional abrangente. Este 

documento explica o conceito para que a Diretoria cumpra com sua responsabilidade, e determina os princípios para 

orientar o desenvolvimento do Programa de Auditoria Organizacional. 

 

TERMOS 

 

Processo 

 

Um plano ou método predeterminado deve produzir um resultado ou produto. Ele é composto por elementos que 

definem os padrões, requisitos ou recursos necessários para a realização da atividade. 

 

Auditoria do processo 

 

Um exame que verifica se as pessoas sabem como realizar um processo e se os controles são usados para produzir 

um resultado.  

 

Uma auditoria de processo busca indicadores de desempenho como espera, novas versões, desvio ou rejeição. Ela 

não mede a qualidade do resultado, nem a conformidade com padrões, requisitos, ou a provisão dos recursos 

necessários. Ela pode identificar a falta ou a inadequação de elementos. Por sua natureza, uma auditoria de processo 

analisa o fluxo de trabalho, identificando bons desempenhos ou desvios por meio da verificação da conformidade 

com as etapas sequenciais necessárias do início ao fim, usando modelos e ferramentas como fluxogramas simples, 

mapas de processos, ou diagramas de fluxo de processos. Uma auditoria de processo fornece valor agregado 

avaliando o fluxo dos processos, seus controles e riscos, e a obtenção dos resultados. Embora possam ser usados 

critérios objetivos para a avaliação dos fluxos de processos, também pode haver avaliações subjetivas com base em 

entrevistas sobre o desempenho do processo. 

 

Auditoria de elementos do processo 

 

Um exame que verifica a conformidade com padrões e requisitos pertinentes ao processo, bem como a maneira de 

provisionar os recursos. 

 

Uma auditoria de elementos do processo garante que todos os aspectos de um processo estejam sendo avaliados. Os 

padrões e requisitos podem se basear em estatutos, regulamentos ou políticas organizacionais, e são usados para dar 

suporte a elementos ou controles importantes de um processo, ou ao provisionamento dos recursos de apoio. Uma 

auditoria de elementos do processo é o vínculo direto a esses estatutos, regulamentos e políticas. Uma auditoria de 

elementos do processo verifica os principais elementos ou controles críticos, e identifica a conformidade ou a falta 

dela. Isso inclui, mas não se limita a itens como procedimentos escritos e a manutenção de registros. Por último, 

uma auditoria de elementos do processo garante que as pessoas que gerenciam e usam o processo estejam cientes 

dos padrões e requisitos e que os cumpram. Os critérios objetivos podem ser usados para avaliar elementos do 

processo, podendo ser usada uma abordagem tipo lista de verificação. 
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Auditoria de resultados 

 

Um exame que se concentra na qualidade e na eficácia do produto de um processo. 

 

A auditoria de resultados é a avaliação informal não estruturada mais comum, mas também pode ser a mais difícil 

para definir padrões e requisitos, e é a mais passível de ambiguidade na avaliação. Uma auditoria de resultados é 

melhor conduzida como parte da fase de feedback e avaliação de um processo. 

 

Auditoria estrutural 

 

Um exame que avalia a capacidade de uma organização de realizar seus processos com eficácia e eficiência e obter 

resultados de qualidade. 

 

Uma auditoria estrutural analisa a organização e a alocação de recursos que permitem que a organização funcione 

com eficácia. A análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) de um processo de 

planejamento estratégico é um método eficaz de realizar essa auditoria. 

 

 

Princípios 
 

1. Uma auditoria faz análises em relação a um padrão e deve identificar a causa de qualquer desvio. Todas as 

auditorias começam com a conformidade com um padrão, seja um fluxo, um elemento, um resultado do processo ou 

a capacidade de uma estrutura. 

 

2. Uma auditoria deve se concentrar no feedback. O feedback é necessário para que as organizações possam tomar 

medidas que as melhorem. Os resultados da auditoria são fornecidos em um relatório escrito que identifica pontos 

fortes e fracos, as causas básicas dos desvios, e fornece recomendações de ações corretivas e melhorias. Esse 

relatório serve como registro dos resultados que podem ser usados para corrigir desvios, fornecer informações para o 

planejamento estratégico e operacional, e pode beneficiar outras organizações na comunidade da ICANN. 

 

3. Uma auditoria examina se os desvios informados na auditoria anterior foram corrigidos, e se os resultados foram 

incorporados ao planejamento estratégico e operacional. 

 

4. Uma auditoria consiste em cinco elementos: 

 

 a. Medição em relação a um padrão. 

 

 b. Determinação da magnitude da conformidade ou do desvio. 

 

 c. Identificação da causa básica do desvio. 

 

 d. Identificação de uma solução ou conjunto de soluções. 

 

 e. Formulação de recomendações.  
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Conceito 

 

Todas as auditorias – Auditorias de Processo, Auditorias de Elementos do Processo, Auditorias de Resultados ou 

Auditorias Estruturais serão realizadas com uma abordagem em fases ou cíclica.  Serão desenvolvidos um plano e 

um processo específicos para cada auditoria. Nem todas as fases descritas a seguir serão totalmente aplicáveis para 

todas as auditorias. Cada auditoria é uma atividade independente, e normalmente elas não são realizadas 

simultaneamente. As fases de uma auditoria são: 

 

1. Atividades pré-auditoria. 

 a. Identificar padrões e requisitos. Os padrões e requisitos apropriados para a auditoria são identificados e 

preparados ou desenvolvidos pela equipe e coordenados com a comunidade. 

 b. Identificação do auditor. O auditor pode ser um indivíduo ou uma equipe de indivíduos. Algumas 

auditorias serão realizadas por empresas independentes selecionadas por meio de um processo de contratação. 

Outras podem ser realizadas por equipes de indivíduos identificados das comunidades da ICANN. Essas equipes 

formadas pela comunidade terão o apoio de recursos e funcionários da ICANN. 

 

2. A auditoria. 

 

 a. Realização da auditoria 

  1) A auditoria de processo será realizada usando uma empresa de consultoria contratada ou por 

uma equipe de indivíduos identificados das comunidades da ICANN. 

 

  2) A auditoria de elementos do processo será realizada usando uma empresa de auditoria 

contratada. 

 

  3) A auditoria de resultados será realizada usando uma empresa de consultoria contratada ou por 

uma equipe de indivíduos identificados das comunidades da ICANN. 

 

  4). A auditoria estrutural será realizada como parte do planejamento estratégico. Ela utilizará os 

resultados das outras auditorias como base. 

 

 b. Preparação do relatório. 

 

  1) Versão preliminar preparada e apresentada pelo auditor à organização auditada. 

 

  2) Consulta e verificação cruzada entre a organização auditada e o auditor. Se necessário, a 

identificação das diferenças e sua resolução serão colocadas no relatório final. 

 

  3) Apresentação do relatório final ao comitê de supervisão da diretoria e publicação para 

comentários públicos. 

 

  4) Análise dos comentários públicos pelo comitê de supervisão da diretoria e preparação das 

recomendações para a diretoria. 

 

  5) Aceitação do relatório pela diretoria e emissão de orientação e instruções para a implementação. 

 

3. Implementação das recomendações. 

 

 a. Ação corretiva imediata. 

 

 b. Integração aos planos estratégicos e operacionais. 

 

 c. Publicação do relatório para que outras pessoas possam utilizar os resultados da auditoria. 

 

 d. Avaliação de acompanhamento do avanço da implementação. 
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4. Experiência operacional. A Organização de Apoio, o Comitê Consultivo ou outro grupo auditado funciona por um 

período depois da implementação das recomendações da auditoria. 

 

5. Avaliação da eficácia das recomendações. Depois do período de funcionamento, a Organização de Apoio, o 

Comitê Consultivo ou outro grupo realiza uma autoavaliação da eficácia das recomendações e prepara um relatório. 

Esse relatório será enviado ao CEO e será usado como uma das bases da próxima auditoria. 
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