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Recentemente, muita atenção foi 
dada ao assunto de governança 

da Internet, em grande parte devido 
ao interesse despertado nos vários 
encontros paralelos à Reunião de 
Cúpula Mundial sobre Sociedade da 
Informação (World Summit on the 
Information Society). Divergências na 
defi nição de “Governança da Internet” 
levaram à formação do Grupo de 
Trabalho para Governança da Internet 
por parte do Secretário Geral da 

Organização das Nações Unidas, o Sr. Kofi  Annan. 
Há basicamente duas interpretações da agenda de governança da Internet: uma denominada de “ampla”, que 
examina a necessidade e os meios para a coordenação de atuação participatória, relevante e internacional, em 
problemas emergentes relativos ao uso da Internet tais como spam, “ciber-crime” e outras questões que podem se 
benefi ciar de uma coordenação global.
A agenda “restrita” de governança da Internet concentra-se exclusivamente na necessidade de coordenação central 
para a designação de identifi cadores de Internet, ou seja nomes de domínio, endereços numéricos e outros poucos 
parâmetros que exigem valores matematicamente singulares. Esta agenda foi caracterizada, particularmente por 
seus promotores mais públicos, como uma forma de direcionar a transferência das funções da ICANN para outra 
organização internacional, que em alguns casos foi explicitamente identifi cada como a ITU.
A ICANN foi a precursora da capacidade inovadora institucional que freqüentemente precisa acompanhar as 
inovações na tecnologia, uso, aplicações comerciais e sociais da Internet. Ela procede de um processo participatório 
internacional, com origem nas bases, introduz maneiras efi cientes para os interessados contribuírem para o 
desenvolvimento de diretrizes técnicas, é baseada nas melhores criações processuais da comunidade da Internet, e 
é estruturada de tal forma a possuir 
tanto uma capacidade aberta para 
evolução frente a necessidades e 
princípios em expansão, quanto para 
estar sujeita ao escrutínio em sua 
transparência e responsabilização 
junto aos interessados diretos e à 
comunidade mais ampla da Internet. 
A ICANN está determinada a agir 
com crescente efi ciência e, ao 
mesmo tempo, manter o enfoque na 
sua missão restrita e aprofundar sua 
clareza processual.
Outra característica da ICANN 
ignorada assiduamente é que foi 
erigida desde seu princípio com a 
sólida contribuição de pessoas e 
organizações de países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, provenientes 
dos setores governamentais, 
comerciais, acadêmicos e não 
comerciais. Muitos dos indivíduos 
e instituições envolvidos já 
estavam erigindo e ajudando 
o desenvolvimento da ICANN 
enquanto empresas e instituições 

ICANN na era 
de CMSI

por Alejandro Pisanty
Membro do Conselho da ICANN, México

Ao preparar o canto do CEO para 
este boletim, lembrei-me de que 

apenas há dois anos o último encontro 
da ICANN fora realizado na América 
Latina. Aquele encontro da ICANN 
também foi o primeiro do qual participei 
na função de Presidente e CEO da 
ICANN. Devo admitir que para mim é 
um prazer e uma honra retornar à região 
nesta ocasião. 

Refl etindo sobre o que está ocorrendo 
não só na América Latina,  mas também 
na organização, não posso deixar de 
recordar o quanto avançamos nos últimos anos. Ao aceitar o cargo de 
Presidente e CEO da ICANN, eu declarei a minha intenção de consultar 
todos os setores das comunidades da ICANN para aprender como 
podemos trabalhar em conjunto pelo bem da Internet. Meu primeiro 
ano no cargo resumiu-se exatamente a isso – a conversar e encontrar 
com interessados por todo o mundo. 

Os resultados desses diálogos ajudaram a estabelecer a base e a 
lógica por trás do Plano Estratégico da ICANN. Um plano estratégico 
é importante para qualquer organização e, em conformidade com o 
modelo da ICANN, foi submetido a um volume considerável de 
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por Dr. Paul Twomey

português

(continua na página 4)

O objetivo deste boletim é puramente informativo; não se trata de uma declaração ofi cial de diretrizes da ICANN.

(continua na página 2)



Ale jandro P isanty é o 
atual Diretor dos Serviços 
Acadêmicos de Informática 
da UNAM, a Universidade 
N a c i o n a l  A u t ô n o m a 
do México, na Cidade 
do México, México. Ele 
também atua como membro 
do Conselho da CUDI, a 
Corporação Universitária 
para o Desenvolvimento 
da Internet, o Consórcio 
Mexicano de Internet 2, 
e como Presidente do 
Conselho do ISOC México. 
Ele atuou na UNAM como 
Coordenador do Projeto de 
Educação à Distância (1995-
1997), Secretário Técnico 
do Conselho Consultivo de 
Informática (1991-1997) 
e Diretor do Programa de 
Pós-Graduação em Química 
(1993-1995). Ele é Professor 
da Faculdade de Química. 
Na UNAM, ele também 
lidera a Rede Nacional 
para Videoconferência em 
Educação.
 O Sr. Pisanty obteve o 
bacharelado em Química, 
Mestrado e Doutorado em 
Química Física na UNAM. Ele 
foi Fellow no pós-doutorado 
no Max-Planck-Institut für 
Festkörperforschung, em 
Stuttgart, na Alemanha 
(1984-1986).
Alejandro foi selecionado 
p a r a  o  C o n s e l h o  d a 
ICANN pela Domain Name 
Supporting Organization 
(DNSO - Organização de 
Apoio a Nomes de Domínio) 
e assumiu o cargo no 
encontro anual de 1999. 
Ele serviu nesta função 
até meados de 2003, 
quando fo i  novamente 
selecionado pela DNSO 
para um segundo mandato, 
que expirou em meados de 
2004. Alejandro foi então 
eleito pela terceira vez pelo 
GNSO, para cumprir um 
novo mandato que expirará 
seis meses após o encontro 
anual de 2006.

em seus próprios países estavam apenas começando 
a reconhecer a extensão completa das implicações da 
Internet em suas sociedades. A participação dos países 
em desenvolvimento na ICANN aumentou notadamente 
conforme a Internet passou a ser mais usada nesses países e 
os participantes dos países em desenvolvimento partilharam 
dos benefícios e da importância da participação no processo 
da ICANN para suas respectivas comunidades de Internet 
regionais e temáticas. 
Neste desenrolar, a ICANN surgiu freqüentemente como 
tema de discussões. Pode-se dizer imparcialmente que até 
agora nenhuma outra organização relacionada à governança 
da Internet foi discutida de forma tão extensa nem sofreu 
um escrutínio tão acirrado ou críticas tão amplas e de tantos 
ângulos. 
Eu também creio que se pode dizer tranqüilamente que 
este escrutínio acirrado demonstrou que a ICANN é uma 
organização bem robusta. Inovação institucional e espaço 
para inovação em tecnologia, uso e serviços criados pela 
comunidade global da Internet precisam caminhar lado 
a lado com a operação estável da Internet. Participação 
ampla de uma variedade desconcertante de vozes, 
interesses e princípios deve estar ao mesmo passo com a 
prática operacional efetiva. O devido processo deve ser 
implementado em todo o desenvolvimento de diretrizes 
porém o bom-senso do “tempo de Internet”  deve prevalecer. 
O enfoque na missão bastante restrita da ICANN deve ser 
mantido mas é preciso encontrar meios, provavelmente 
em locais alternativos distintos, para lidar com o nível e a 
amplitude dos temas afetados pela Internet que jazem fora 
do campo de ação da ICANN. 
Na dissecção minuciosa da ICANN, que ocorre desde 
o seu princípio, intensifi cada durante os processos de 
WSIS/WGIG, muitas pessoas que tinham apenas um 
contato superfi cial ou indireto estão agora mais informadas 
e foram capazes de manifestar satisfação, e em alguns 
casos até admiração, pelo projeto institucional da ICANN. 

Muitos estão agora fazendo as mesmas perguntas sobre 
outras organizações, que também podem benefi ciar-se de 
processos verdadeiramente multifacetados, participação 
aberta, tomada de decisões enfocada e estruturada, e um 
projeto aberto à evolução contínua.
Uma variedade de formas pelas quais os processos da 
ICANN podem ser aprimorados foram identifi cadas 
durante as discussões concomitantes da WSIS, WGIG, da 
comunidade da ICANN, e em particular durante o processo 
de promoção de consenso relacionado ao plano estratégico 
da ICANN. Muitas destas formas fazem parte da evolução 
natural da ICANN e serão auxiliadas pela contribuição 
renovada em conformidade com a discussão 
global na Sociedade da Informação 
e, esperançosamente, com um 
comprometimento renovado por 
parte dos governos que ajustará 
os documentos fi nais da 
Reunião de Cúpula para 
promover uma Sociedade 
da Informação inclusiva 
e progressiva em cada 
um de seus países.
Como membro fi el 
da WGIG, eu não 
posso presumir qual 
será o resultado das 
discussões do grupo. 
Uma certeza é que, para 
muitos de seus membros, 
um conhecimento mais 
profundo da ICANN nos 
permitirá passar a outros 
assuntos, para os quais o 
precedente da forma e experiência 
organizacional da ICANN se mostrará 
útil.

CONSELHO DE DIRETORES DA ICANN 
Enfoque na América Latina

Atualmente, o Conselho da ICANN conta 
com membros da Alemanha, Austrália, 
Áustria, Brasil, Bulgária, Chile, China, 
Estados Unidos, Japão, Italy, Kenya, 
Malásia, México, Nova Zelândia, Senegal 

e Reino Unido.

MEMBRO DO CONSELHO DA ICANN:

Alejandro Pisanty

(ICANN na era de CMSI continuou da página 1)

Raimundo Beca é um dos sócios de Imaginacción, uma fi rma de consultoria chilena, e atua no conselho de várias empresas, dentre as 
quais constam a Puerto San Vicente Talcahuano e a Telefónica Mundo 188.

Antes de juntar-se a Imaginacción em 2003, por 11 anos ele foi o CRO da Telefónica CTC Chile, a companhia telefônica concessionária 
local no Chile. Durante seu mandato na CTC, a empresa também tornou-se a líder nos setores de interurbanos, telefonia móvel, redes 
de dados e ISP. 

Antes de juntar-se à Telefónica CTC Chile, em 1992, Raimundo passou dois anos como Perito Regional em tecnologias de informação na 
ECLAC, a agência econômica regional da ONU para a América Latina e Caribe. Na ECLAC, ele escreveu um Livro Verde sobre diretrizes 
de tecnologias da informação, inclusive um Decálogo sobre as melhores práticas na privatização de telecomunicações e um alvo 
ambicioso de 20% de penetração de locais de telefonia na região até o ano 2000. 

Antes de atuar na ECLAC, por 13 anos ele foi o “Chargé de Mission” no Ministério da Indústria francês, encarregado, entre outras coisas, 
do desenvolvimento de uma indústria nacional de dados on-line. Ele também envolveu-se amplamente, como o delegado francês junto à 
OCDE e à Comissão Européia, com o debate internacional inicial sobre a sociedade da informação, em fi ns da década de 1970. Nesse 
âmbito, Raimundo esteve também bastante envolvido com a promulgação dos primeiros decretos nos campos de privacidade de dados, 
segurança de dados, acesso a arquivos públicos e direitos de propriedade intelectual de software.

Antes de juntar-se ao Ministério da Indústria da França, Raimundo foi, em ordem cronológica, pesquisador e professor de econometria 
na Universidade do Chile, CEO da ECOM, a maior empresa de processamento de dados e de software no início da década de 1970 no 
Chile e engenheiro chefe na SERTI, uma fi rma francesa de software de alto nível.

Raimundo é chileno e nasceu em 1940. Ele tem o diploma em Engenharia Civil pela Universidade Católica do Chile e o mestrado em 
economia matemática pela Universidade de Paris VI, Pierre et Marie Curie.

Antes de assumir seu cargo no Conselho da ICANN, Raimundo atuou como membro do Conselho de Endereços, do Comitê Diretivo 
do Chile da NIC e no Conselho da LACNIC. Raimundo Beca foi selecionado para o Conselho da ICANN pela Organização de Apoio a 
Endereços. Seu mandato será encerrado seis meses após a conclusão do encontro anual da ICANN em 2006.

Raimundo Beca, Membro do Conselho da ICANN, Chile biografi a



Vanda é engenheira eletrônica, cidadã brasileira e formada em 1970. Desde então, atuou em várias posições administrativas 
tanto em empresas privadas quanto em instituições públicas no setor de tecnologia. Ela é uma das associadas da Polo 
Consultores, uma fi rma brasileira de consultoria sediada em São Paulo, Brasil, que atua no setor de informática desde 1985. 
Ela serviu como Secretária Nacional de Tecnologia Industrial e como Secretária Nacional de Tecnologia da Informação no 
governo brasileiro, além de ter sido a Presidente do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. De 2000 até março 
de 2004 ela representou o Brasil junto ao GAC da ICANN. Ela serviu como Vice-presidente do GAC, num mandato que 
terminou em março de 2004.

Ela atuou como representante do governo brasileiro em várias missões internacionais e como perita e consultora para 
instituições como a WIPO, UNDP e UNCTAD. Até o ano passado ela lecionou o curso de mestrado em Propriedade Intelectual 
em uma das principais instituições acadêmicas de administração de empresas no Brasil [FGV – Fundação Getúlio Vargas].

Ela ocupa cargos em várias entidades profi ssionais de TI no Brasil, é membro do conselho de quatro instituições de 
pesquisa e desenvolvimento, além de ser a Vice-presidente da Softex, uma sociedade responsável por mais de 2000 novos 
empreendimentos de software do país. Ela foi homenageada com vários dos principais prêmios da indústria brasileira de 
TI.

Ela também é a presidente de uma organização sem fi ns lucrativos sediada em Salvador, Bahia, que é o centro de um arranjo 
de projeto especial, por ela elaborado, que organiza empresas e profi ssionais locais a fi m de exportar serviços e softwares 
para mainframes a partir da região Nordeste.

Vanda Scartezini foi selecionada para o Conselho da ICANN pelo Comitê de Nomeações de 2004, com um mandato que teve 
início no fi m do encontro anual de 2004 e decorrerá até o encerramento do Encontro Anual da ICANN em 2007.

MEMBRO DO CONSELHO DA ICANN:

Vanda Scartezini

Permita-nos identifi car o que está ocorrendo nos países 
que estão obtendo êxito em diminuir o desequilíbrio 

digital; é fácil para mim citar o caso do Brasil, 
embora outros países da América Latina também 

possam servir de exemplo. O Brasil iniciou 
seu projeto de e-government (governo 

eletrônico) em 1999 e em menos de dois 
anos alcançou o quinto lugar dentre as 

nações que oferecem pela Internet 
o maior número de serviços às 
suas populações, alguns dos quais 
são obrigatórios. Acompanhando 
este crescimento, o e commerce 
(comércio eletrônico) no Brasil 
obteve uma grande vantagem 
e gerou uma nova onda de 
empregos no país. Outros países 

que conseguiram obter êxito em 
uma ou outra classifi cação em nossa 

região aparentam ter seguido uma rota 
semelhante.

Os latinos, como bem sabemos, estão sempre 
dispostos a experimentar novidades, abrindo 

caminho para a introdução de novas tecnologias. 
Por outro lado, a maioria da nossa população é 

composta por indivíduos de baixo nível educacional, o que 
os torna receosos frente a estas mesmas novas tecnologias. 
A única maneira de romper este círculo vicioso é começar a oferecer 
uma ampla variedade de serviços públicos que sejam absolutamente 
necessários ou obrigatórios e, ao mesmo tempo, começar a desenvolver 
uma sólida rede de centros gratuitos de Internet para a população, ou 

pelo menos centros de Internet a baixo custo, equipados com 
pessoas que estariam disponíveis para treinar os usuários, 
encorajando-os a acessar e usar a tecnologia.
Quando as pessoas perceberem que estão obtendo os mesmos 
serviços pelos quais costumavam esperar em longas fi las, o 
medo da tecnologia desaparece.
Dar início a uma política do processo de compras 
governamentais pela Internet é o próximo passo a ser dado. 
Os países da América Latina são extremamente dependentes 
de seus governos, já que uma quantidade enorme de 
negócios nesses países é canalizada através do governo. 
Sem a Internet e o uso de tecnologias digitais, a maioria das 

compras públicas está nas mãos de umas poucas empresas de porte, que 
conseguem pagar e tomam conta de todo o processo.
Ao utilizar a concorrência pela Internet para suas compras, os governos 
podem estimular Pequenas e Médias Empresas (PMEs) a participar do 
jogo.
Assim que as PMEs não mais precisarem investir em viagens e 
pagamentos a fi m de participar de concorrências públicas pela Internet, 
o resultado as encoraja a utilizar a Internet na suas próprias operações 
comerciais, estimulando o investimento no comércio eletrônico.
O sucesso do governo eletrônico cria uma base de confi ança no uso 
destes canais tecnológicos, simultaneamente eliminando o medo destas 
novas tecnologias incompreensíveis sentido pela população.
A demanda por pessoal é uma simples conseqüência do aumento de 
confi ança e da perda do medo em relação às tecnologias de comunicação 
e informação, gerando uma nova onda de empregos nestes setores. 
Esta onda de oportunidades empregatícias estimula a população a buscar 
a inclusão digital por sua própria iniciativa.
Em conclusão, aparentemente existe um caminho seguro na América 
Latina para transformar nossas sociedades na nova Sociedade da 
Informação.
Este caminho consiste em um vigoroso desenvolvimento do governo 
eletrônico, que por sua vez leva ao crescimento do comércio eletrônico.
Tanto o governo eletrônico quanto o comércio eletrônico levam a 
uma sociedade mais equilibrada socialmente e, portanto, mais justa. 
A América Latina, que agora é uma região em desenvolvimento, pode 
tornar-se uma região desenvolvida em alguns anos se trabalharmos juntos 
nessa estratégia. E a Internet está por trás de tudo isso. Nós podemos nos 
orgulhar!
(Este texto é parte de um artigo a ser publicado em um futuro boletim da ICANN. 
Contate newsletter@icann.org para subscrever.)

A Sociedade da Informação 
na América Latina: 

Haverá um caminho 
comum a seguir?

CONSELHO DE DIRETORES DA ICANN 
Enfoque na América Latina

Atualmente, o Conselho da ICANN conta 
com membros da Alemanha, Austrália, 
Áustria, Brasil, Bulgária, Chile, China, 
Estados Unidos, Japão, Italy, Kenya, 
Malásia, México, Nova Zelândia, Senegal 

e Reino Unido.

por Vanda Scartezini, Membro do Conselho da ICANN, Brazilpor Vanda Scartezini, Membro do Conselho da ICANN, Brazil



Frank Fowlie é o 
primeiro Ombudsman
da ICANN.

O primeiro Ombudsman da ICANN é Frank Fowlie, um 
canadense. Frank foi nomeado em 1° de novembro 
de 2004. Ele tem um longo histórico em serviços 
governamentais e resolução de confl itos, tendo 
trabalhado para organizações como a Polícia 
Montada Real Canadense e a Organização 
das Nações Unidas. Frank tem o Mestrado 
em Análise e Gerenciamento de Confl itos.

Os primeiros meses
Desde que o Gabinete de Ombudsman 
entrou em operação em fi ns de 2004, o 
Ombudsman manteve-se ocupado com 
uma série de atividades. A mais importante 
foi estabelecer várias diretrizes, estruturas e 
sistemas para que a comunidade da ICANN possa 
relatar suas reclamações ao Ombudsman, e fazer com 
que o processo funcione de forma a promover uma Resolução 
Alternativa de Disputas de sucesso.
O primeiro evento de peso para o Ombudsman foi a conferência 
em Capetown, que foi uma oportunidade para conversar com a 
comunidade da ICANN sobre a independência do cargo. Foi um 
grande prazer conhecer a comunidade e ouvir suas impressões 

sobre o novo gabinete.
A primeira diretriz signifi cativa foi a Estrutura do Ombudsman, 
publicada no website do Ombudsman em fi ns de dezembro. A 
Estrutura basicamente explica como o Gabinete do Ombudsman 
receberá e lidará com as reclamações.
A segunda diretriz signifi cativa foi documentada em Estrutura de 
Prestação de Contas de Gerenciamento Baseada em Resultados, 
que descreve o relacionamento entre o Gabinete do Ombudsman 

e a ICANN; e também cita uma avaliação a longo prazo 
para o gabinete.

O website do Ombudsman está ativo e funcionando   
(http://icann.org/ombudsman/). Há um 

formulário interativo on-line para que os 
membros da comunidade da ICANN possam 
enviar uma reclamação diretamente ao 
Ombudsman por meio de um servidor 
seguro.
Desde que o Gabinete do Ombudsman foi 
criado e começou a receber reclamações da 

comunidade, mais de 50 pessoas ou grupos 
procuraram a assistência do Ombudsman. A 

maioria destas reclamações foi solucionada 
com referências às autoridades competentes 

ou com resoluções bem sucedidas. Algumas 
permanecem sob os cuidados do Ombudsman.

Buscar apoio externo e explicar o papel do Ombudsman 
é uma parte importante das atividades do Ombudsman. Ele teve 
a oportunidade de encontrar-se com registradores da Europa e 
Oriente Médio em Bruxelas, no mês de fevereiro, e com autoridades 
governamentais e a equipe do Nominet no Reino Unido.

Os Valores deste 

-Excelência na defesa dos usuários

-Profi ssionalismo; 

-Imparcialidade; 

-e Independência. 

comentários e opiniões públicas, o que é 
muito importante, já que este documento 
ajudará a moldar o futuro da ICANN, do qual 
todos os interessados fazem parte. 

Eu achei que seria útil delinear alguns dos 
êxitos que a comunidade obteve nos últimos 
anos –

O Protocolo de Intenções (MoU) fi nal 
entre o Departamento de Comércio dos 
EUA  e a ICANN, com mais de metade das 
obrigações cumpridas e com a conclusão 
do MoU marcada para setembro de 2006.

Um MoU assinado entre os RIRs e NRO.

Conclusão da ccNSO com uma 
representatividade muito alta da 
comunidade de ccTLD da América Latina, 
e com um membro latino-americano do 
Conselho sendo eleito para o Conselho da 
ICANN. 

Participação ativa da comunidade no 

•

•

•

•

processo de WSIS – compartilhando o 
signifi cado do modelo de interessados 
múltiplos com a comunidade 
internacional. 

Reconhecimento em progresso do quinto 
RIR, o AfriNIC, a ser concluído no encontro 
da ICANN na Argentina 

Várias atividades relacionadas aos TLDs, 
incluindo a nova concorrência para  .net e 
introdução de novos  sTLDs. 

Debates importantes sobre novos serviços 
de registro dentro do processo da ICANN. 

Várias atividades de busca de apoio 
externo e participação em todas as partes 
do mundo.

Como organização (e com vocês como 
interessados e participantes importantes neste 
processo) sempre haverá muito a ser feito. 
Isso está embutido no modelo transparente 
de parceria público-privada, de interessados 

•

•

•

•

múltiplos, que é a ICANN. Enquanto a 
comunidade internacional continua a debater 
a importância dos modelos transparentes de 
parceria público-privada, de interessados 
múltiplos,  para questões que circundam 
assuntos mais amplos relativos à governança 
da Internet,  a comunidade da ICANN já está 
implementando-o na prática. Deveríamos ter 
orgulho disso, demonstrando o seu sucesso 
pela forma como tarefas e responsabilidades 
são concretizadas, e reconhecer que por 
seu projeto, a própria ICANN sempre se 
aprimorará para refl etir as necessidades da 
comunidade internacional, dos interessados, 
e, assim, executando suas tarefas e 
responsabilidades com constância. 

Embora não tenham faltado desafi os nos dois 
últimos anos, é um grande prazer compartilhar 
essa luta com vocês e eu aguardo ansiosamente 
a incumbência de continuar a executar nossas 
tarefas lado a lado. 

Por gentileza, envie comentários para:  newsletter@icann.org

©2005 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

CANTO DO CEO Por Dr. Paul Twomey (continuação da página 1)

-Imparcialidade; -Imparcialidade; 

-e Independência. 
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-Excelência na defesa dos usuários-Excelência na defesa dos usuários

-Profi ssionalismo; -Profi ssionalismo; 


