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O	  Grupo	  de	  Coordenação	  da	  Transição	  da	  Administração	  da	  IANA	  (ICG)	  deve	  ter	  
um	  resultado	  prático:	  uma	  proposta	  para	  a	  NTIA	  (Administração	  Nacional	  de	  
Telecomunicações	  e	  Informações	  dos	  Estados	  Unidos)	  em	  relação	  à	  transição	  
da	  administração	  das	  funções	  da	  IANA	  para	  a	  comunidade	  global	  com	  várias	  
partes	  interessadas.	  O	  grupo	  será	  conduzido	  com	  transparência,	  consultando	  
várias	  partes	  interessadas,	  e	  garantirá	  que	  suas	  propostas	  apoiem	  a	  segurança	  
e	  a	  estabilidade	  das	  funções	  da	  IANA.	  
	  
A	  missão	  do	  grupo	  é	  coordenar	  o	  desenvolvimento	  de	  uma	  proposta	  entre	  as	  
comunidades	  afetadas	  pelas	  funções	  da	  IANA.	  As	  funções	  da	  IANA	  dividem-‐se	  
em	  três	  categorias	  principais:	  nomes	  de	  domínio,	  recursos	  numéricos	  e	  outros	  
parâmetros	  de	  protocolos.	  A	  categoria	  de	  nomes	  de	  domínio	  se	  subdivide	  nas	  
categorias	  de	  código	  de	  país	  e	  nome	  de	  domínio	  genérico.	  Embora	  ainda	  haja	  
alguma	  sobreposição	  entre	  todas	  essas	  categorias,	  cada	  uma	  apresenta	  
questões	  organizacionais,	  operacionais	  e	  técnicas	  diferentes,	  e	  tem	  diferentes	  
comunidades	  de	  interesse	  e	  expertise.	  Por	  isso,	  o	  trabalho	  nas	  três	  categorias	  



de	  parâmetros	  da	  IANA	  devem	  proceder	  de	  forma	  autônoma	  e	  paralela,	  com	  
base	  nas	  respectivas	  comunidades.	  
	  
O	  processo	  de	  transição	  da	  administração	  da	  IANA	  está	  sendo	  realizado	  
paralelamente	  a	  um	  processo	  de	  aprimoramento	  da	  responsabilidade	  da	  
ICANN.	  Embora	  manter	  a	  responsabilidade	  da	  governança	  dos	  identificadores	  
da	  Internet	  seja	  essencial	  para	  ambos	  os	  processos,	  o	  escopo	  deste	  grupo	  se	  
concentra	  na	  organização	  necessária	  para	  a	  continuidade	  das	  funções	  da	  IANA	  
de	  forma	  responsável	  e	  amplamente	  aceita	  depois	  da	  expiração	  do	  contrato	  
NTIA-‐ICANN.	  No	  entanto,	  os	  dois	  processos	  são	  inter-‐relacionados	  e	  
interdependentes,	  e	  devem	  coordenar	  seus	  trabalhos	  de	  forma	  apropriada.	  	  
	  
O	  grupo	  de	  coordenação	  tem	  quatro	  tarefas	  principais:	  
	  
(i) Funcionar	  como	  contato	  com	  todas	  as	  partes	  interessadas,	  inclusive	  as	  

três	  "comunidades	  operacionais"	  (ou	  seja,	  as	  que	  têm	  relação	  
operacional	  ou	  de	  serviço	  direta	  com	  a	  IANA:	  nomes,	  números,	  
protocolos	  e	  parâmetros).	  Essa	  tarefa	  consiste	  em:	  
a. Solicitar	  propostas	  das	  comunidades	  operacionais	  
b. Solicitar	  a	  opinião	  do	  grupo	  de	  comunidades	  afetadas	  pelas	  funções	  da	  
IANA	  

(ii) Avaliar	  os	  resultados	  da	  compatibilidade	  e	  interoperabilidade	  das	  três	  
comunidades	  operacionais	  



(iii) Montar	  uma	  proposta	  completa	  para	  a	  transição	  	  
(iv) Compartilhar	  informações	  e	  fazer	  comunicações	  públicas	  

	  
Explicando	  cada	  uma	  delas	  de	  forma	  mais	  detalhada:	  
	  
(i) Contato	  

	  
a. Solicitar	  propostas	  

	  
O	  ICG	  espera	  um	  plano	  das	  comunidades	  de	  código	  de	  país	  e	  nomes	  genéricos	  
(possivelmente	  conjunto),	  um	  plano	  de	  comunidade	  numérica	  e	  um	  plano	  da	  
comunidade	  de	  parâmetros	  de	  protocolos.	  
	  
Os	  membros	  do	  ICG	  garantirão	  que	  as	  comunidades	  de	  que	  fazem	  parte	  
estejam	  trabalhando	  em	  suas	  partes	  dos	  planos	  de	  transição.	  Isso	  inclui	  a	  
informação	  dos	  requisitos	  e	  cronogramas,	  o	  rastreamento	  do	  andamento	  e	  o	  
destaque	  dos	  resultados	  ou	  questões	  pendentes.	  A	  função	  dos	  membros	  do	  
grupo	  de	  coordenação	  durante	  essa	  fase	  é	  fornecer	  atualizações	  de	  status	  
sobre	  o	  progresso	  de	  sua	  comunidade	  no	  desenvolvimento	  de	  seus	  
componentes,	  além	  de	  organizar	  que	  comunidade	  desenvolverá	  propostas	  de	  
transição	  para	  as	  áreas	  que	  se	  sobrepõem	  (por	  exemplo,	  registro	  de	  uso	  
especial).	  	  
	  



Enquanto	  trabalham	  no	  desenvolvimento	  de	  suas	  propostas,	  as	  comunidades	  
operacionais	  devem	  abordar	  os	  requisitos	  e	  problemas	  comuns	  relacionados	  à	  
transição	  que	  afetem	  suas	  partes	  da	  administração	  das	  funções	  da	  IANA.	  
	  

b. Solicitar	  contribuições	  mais	  amplas	  
	  
O	  ICG	  está	  aberto	  a	  contribuições	  e	  comentários	  de	  todas	  as	  partes	  
interessadas.	  Embora	  não	  sejam	  solicitados	  requisitos	  formais	  para	  a	  criação	  de	  
uma	  proposta	  de	  transição	  fora	  das	  comunidades	  operacionais,	  a	  contribuição	  
de	  todos	  sobre	  todos	  os	  tópicos	  é	  bem-‐vinda.	  
	  
O	  ICG	  espera	  que	  todas	  as	  partes	  interessadas	  comecem	  a	  participar	  o	  quanto	  
antes	  nos	  processos	  pertinentes	  da	  comunidade.	  As	  contribuições	  recebidas	  
diretamente	  pelo	  ICG	  podem	  ser	  encaminhadas	  para	  as	  comunidades	  
pertinentes	  para	  debates.	  
	  
Os	  membros	  do	  ICG	  escolhidos	  em	  uma	  determinada	  comunidade	  serão	  o	  
canal	  de	  comunicação	  oficial	  entre	  o	  ICG	  e	  essa	  comunidade.	  
	  
(ii) Avaliação	  

Quando	  o	  grupo	  receber	  resultados	  das	  comunidades,	  debaterá	  e	  avaliará	  sua	  
compatibilidade	  e	  interoperabilidade	  com	  as	  propostas	  de	  outras	  
comunidades.	  Cada	  proposta	  deve	  ser	  enviada	  com	  um	  registro	  claro	  de	  como	  



obteve	  consenso	  na	  comunidade	  e	  com	  uma	  análise	  que	  demonstre	  sua	  
viabilidade	  prática.	  O	  ICG	  também	  deve	  compilar	  os	  resultados	  recebidos	  fora	  
das	  comunidades	  operacionais	  e	  analisar	  os	  impactos	  desses	  resultados.	  
	  
O	  ICG	  pode	  detectar	  problemas	  com	  as	  propostas	  recebidas.	  Nesse	  caso,	  a	  
função	  do	  ICG	  é	  comunicar	  esse	  fato	  às	  comunidades	  pertinentes	  para	  que	  elas	  
possam	  resolver	  os	  problemas.	  O	  ICG	  não	  tem	  a	  função	  de	  desenvolver	  
propostas	  nem	  escolher	  entre	  propostas	  concorrentes.	  
	  
(iii) Desenvolver	  e	  enviar	  uma	  proposta	  completa	  

O	  trabalho	  de	  desenvolvimento	  envolve	  a	  análise	  das	  propostas	  para	  os	  
diferentes	  componentes	  e	  a	  verificação	  de	  que	  a	  combinação	  delas	  satisfaça	  o	  
escopo	  determinado,	  atenda	  aos	  critérios	  esperados,	  de	  que	  não	  haja	  partes	  
faltantes	  e	  que	  tudo	  se	  encaixe	  bem.	  A	  combinação	  das	  propostas	  também	  
precisa	  contar	  com	  mecanismos	  de	  responsabilidade	  independentes	  suficientes	  
para	  executar	  as	  funções	  da	  IANA.	  Em	  seguida,	  o	  ICG	  desenvolverá	  uma	  versão	  
preliminar	  da	  proposta	  final	  com	  o	  consenso	  aproximado	  do	  próprio	  ICG.	  Na	  
sequência,	  o	  ICG	  abrirá	  essa	  proposta	  para	  comentários	  públicos,	  com	  um	  
período	  razoável	  para	  sua	  revisão,	  análise	  e	  a	  preparação	  de	  comentários	  de	  
apoio	  ou	  crítica.	  Depois,	  o	  ICG	  analisará	  esses	  comentários	  e	  determinará	  se	  é	  
necessário	  fazer	  alterações.	  Se	  não	  for	  necessário	  fazer	  alterações	  e	  o	  grupo	  de	  
coordenação	  estiver	  de	  acordo	  com	  isso,	  a	  proposta	  será	  enviada	  à	  NTIA.	  
	  



Se	  for	  necessário	  fazer	  alterações	  para	  corrigir	  problemas	  ou	  conseguir	  mais	  
apoio,	  o	  ICG	  trabalhará	  com	  as	  comunidades	  operacionais	  de	  forma	  similar	  à	  
explicada	  na	  tarefa	  (ii)	  acima.	  As	  alterações	  estão	  sujeitas	  aos	  mesmos	  
processos	  de	  verificação,	  revisão	  e	  consenso	  que	  as	  propostas	  iniciais.	  Se,	  na	  
opinião	  do	  ICG,	  não	  houver	  apoio	  público	  para	  a	  proposta	  conforme	  solicitado	  
pela	  NTIA,	  as	  partes	  da	  proposta	  que	  não	  tiverem	  apoio	  voltarão	  à	  fase	  de	  
contato.	  	  
	  
(iv) Compartilhamento	  de	  informações	  

O	  ICG	  serve	  como	  órgão	  centralizados	  das	  informações	  públicas	  sobre	  o	  
processo	  de	  transição	  da	  administração	  da	  IANA.	  Sua	  secretaria	  mantém	  um	  
site	  independente,	  com	  domínio	  próprio,	  que	  pode	  ser	  acessado	  pelo	  público.	  
Esse	  site	  publica	  atualizações	  de	  status,	  encontros	  e	  notificações,	  armazena	  
propostas,	  relaciona	  os	  membros	  do	  ICG,	  etc.	  Como	  o	  desenvolvimento	  dos	  
planos	  de	  transição	  leva	  algum	  tempo,	  é	  importante	  que	  as	  informações	  sobre	  
o	  trabalho	  em	  andamento	  sejam	  distribuídas	  com	  antecedência	  e	  
continuidade.	  Isso	  permitirá	  o	  compartilhamento	  de	  ideias	  e	  a	  detecção	  de	  
possíveis	  problemas.	  
	  
	  
	  


