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I. Histórico 

A missão da equipe de Conformidade Contratual da ICANN é garantir que todas as 
partes contratadas 
(registradores e registros) obedeçam seus contratos, inclusive as políticas consensuais 
incorporadas neles, conforme aplicável. A ICANN trabalha para atingir esse objetivo por 
meio de prevenção, fiscalização e orientação.  
 
Objetivo do Programa de Auditoria: permitir que a ICANN identifique, informe, 
gerencie e ajude a corrigir problemas encontrados nas partes contratadas. Os 
problemas identificados se relacionam a disposições e/ou obrigações específicas 
determinadas pelo Contrato de Credenciamento de Registradores e o Contrato de 
Registro, inclusive políticas consensuais da ICANN que sejam incorporadas a esses 
contratos, conforme aplicável. O Programa de Auditoria visa identificar e colaborar com 
a parte contratada para resolver esses problemas, além de garantir que os controles 
adequados sejam aplicados para corrigir futuros problemas relacionados às obrigações 
determinadas pelos contratos mencionados acima. 
  

                                                        
1 Esta atualização é fornecida apenas para fins informativos. As informações contidas neste 
documento de atualização não devem ser consideradas para tirar conclusões nem tomar 
decisões de negócios. 

 
Publicado em julho de 2016 

Relatório de auditoria 

Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e 
Números 
Conformidade Contratual  
Relatório de auditoria da rodada de setembro de 2015  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en  
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II. Resumo executivo 

Em 31 de agosto de 2015, a ICANN deu início a uma rodada de auditoria para testar e 
confirmar a conformidade dos registradores selecionados com os termos do RAA 
versão 2013. Este relatório contém os resultados da auditoria realizada de setembro de 
2015 a maio de 2016. 
  
A rodada de auditoria foi conduzida por meio do teste dos dados e da análise da 
documentação, dos sites dos registradores selecionados e da correspondência entre 
esses registradores e os proprietários dos nomes registrados. 
 
Foram selecionados 67 registradores para essa rodada de auditoria, entre os quais 62 
foram escolhidos com base nos seguintes critérios: 
 

• Partes contratadas que não foram auditadas no primeiro programa de auditoria 
de três anos (https://www.icann.org/resources/pages/compliance-past-audits-
2015-12-04-en) 

• Partes contratadas com o maior número de 3os avisos de conformidade 
contratual por número de domínios gerenciados 

• Partes contratadas que receberam aviso de violação nos últimos 12 meses 
• Partes contratadas com o maio número de depósitos de dados com falhas 

 
Os outros cinco registradores já tinham recebido relatórios de auditoria parcialmente 
remediados e estavam aguardando medidas da ICANN para verificar a conformidade 
com o RAA. Eles foram testados apenas nas áreas que não estavam em conformidade 
segundo o relatório parcialmente remediado. 
 
Durante a fase de auditoria, a ICANN analisou aproximadamente 5.200 documentos 
em 11 idiomas diferentes. Sessenta e cinco registradores receberam relatórios de 
auditoria iniciais, um registrador teve seu contrato rescindido e outro foi excluído, pois 
era da mesma família que outro registrador selecionado para auditoria. 
 
Em 25 de maio de 2016, a ICANN já tinha entregado o relatório final de auditoria aos 
39 registradores que demonstraram ter resolvido todos os problemas iniciais 
observados em seus respectivos relatórios de auditoria. Os 26 registradores restantes 
ainda estavam em processo de remediação e estavam implementando as alterações 
necessárias para resolver as instâncias fora de conformidade. Eles serão testados 
novamente em uma futura rodada de auditoria para verificar a eficácia das medidas de 
remediação. 
 
Voltar ao topo ^ 
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III. Escopo e cronograma do Programa de Auditoria 

Escopo do Programa de Auditoria 
 
O Programa de Auditoria é realizado em ciclos recorrentes. Os registradores podem 
estar sujeitos a uma auditoria com base nos critérios mencionados anteriormente ou 
em outras circunstâncias ou considerações especiais. 
 
Os registradores sob o mesmo gerenciamento e que funcionam da mesma maneira 
técnica e operacional tiveram a opção de responder como família. Para isso, o grupo 
deveria responder totalmente por um registrador (enviar um documento de Solicitação 
de Informações preenchido e fornecer toda a documentação necessária para esse 
registrador) e indicar os números da Autoridade para Atribuição de Números na Internet 
(IANA) de todos os registradores da família.  
 
A fim de aumentar a transparência e o preparo, a ICANN realizou duas sessões de 
divulgação com os registradores selecionados, além de publicar uma apresentação em 
sua página de Atividades de divulgação de conformidade. Para saber mais, consulte:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2015-2016-03-08-en. 

 
Cronograma 
 
O Programa de Auditoria consiste em seis fases com datas para as etapas específicas: 
 

1) Fase de notificação pré-auditoria – Envio de notificação a todas as partes 
contratadas selecionadas duas semanas antes da data de início da auditoria.   

2) Fase de solicitação de informações (RFI) – Envio de uma notificação de 
auditoria às partes contratadas selecionadas e um e-mail a quem não foi 
selecionado. 

3) Fase de auditoria – Análise e avaliação de respostas e, quando aplicável, teste 
e validação.  

4) Fase de relatório inicial – Envio dos relatórios de auditoria com as 
constatações iniciais às partes contratadas selecionadas. 

5) Fase de remediação – Trabalho colaborativo com as partes contratadas 
selecionadas para corrigir os problemas constatados inicialmente (se houver), 
descobertos durante a fase de auditoria. 

6) Fase de relatório final - Envio dos relatórios finais de auditoria às partes 
contratadas selecionadas e publicação do relatório de auditoria em 
https://www.icann.org.  
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A tabela a seguir resume as etapas do Programa de Auditoria e suas datas.  
 

Datas importantes do Programa de Auditoria 

Notificação 
de pré-

auditoria 
Fase de RFI Fase de 

Fase 

Relatór
io 

inicial 
Fase 

Fase de 
remediação 

Entrega 
dos 

relatórios 
finais aos 
auditados 

 1º 
aviso 

2º 
aviso 

3º 
aviso Início Fim 

Data de 
emissã

o 
Início / Fim Data 

31 ago 
2015 

14 set 
2015 

6 out 
2015 

13 out 
2015 

20 out 
2015 

1 fev 
2016 

1 fev 
2016 

1 fev –          
1 mar 2016 

Até 25 de 
maio de 

2016 
 
 
Voltar ao topo ^ 
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IV. Programa de Auditoria de Registradores 

A tabela a seguir contém os registradores selecionados para participar da auditoria.   
 

Fases Número
s 

Fase de RFI 
Registradores selecionados para a auditoria   67 
Registradores isentados da auditoria por se declararem em família (1) 
Auditoria não concluída devido a rescisão (antes ou durante a fase de RFI) (1) 

Total de registradores restantes  65 
Fase de relatório inicial 
Registradores aprovados em todos os testes de auditoria 0 
Registradores que requerem acompanhamento e remediação 65 

Total de registradores 65 
Fases de remediação e relatório final 
Registradores que concluíram a resolução dos problemas constatados inicialmente 39 
Registradores implementando planos de remediação 26 

Total de registradores 65 
 
A tabela a seguir resume as disposições do RAA que foram testadas quanto à 
conformidade contratual e o número de registradores com problemas encontrados 
durante a remediação.  
 
Um problema é definido como qualquer constatação inicial observada no relatório de 
auditoria e confirmada durante a remediação. Por exemplo, se a política de revenda de 
um registrador foi considerada insuficiente durante a fase de auditoria, e o registrador 
concordou em atualizá-la para estar em conformidade com o RAA, isso seria 
considerado um problema. 
 
A área de teste é uma cláusula que consiste em vários requisitos e geram várias 
etapas de teste. Por exemplo, um registrador pode ter vários problemas na área de 
teste 3.4.2, no entanto todos os problemas dentro da mesma área de teste contam 
como um. 
 

Área de 
teste Descrição geral da cláusula ou política 

Registradores 
com 

problemas 
3.3.1 a 
3.3.5  

WHOIS – Port43/Web, elementos de dados correspondentes 34% 

3.4.1  Retenção dos dados de registro 2% 
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Área de 
teste Descrição geral da cláusula ou política 

Registradores 
com 

problemas 
3.4.2  Retenção dos dados de registro 23% 
3.7.5.3 a 
3.7.5.6  

EDDP – Renovação de nome de domínio, fornecimento das 
informações pertinentes aos registrantes 

20% 

3.7.7  Domínios com registro próprio 11% 
3.7.11  Denúncias e processo de resolução de disputas 8% 
3.12 Contrato de revendedor (cláusulas obrigatórias) 22% 
3.13 Treinamento de registrador 55% 
3.14 Obrigações relacionadas a serviços de privacidade e proxy 25% 
3.15 Autoavaliação 0% 
3.16 Link para as informações de orientação do registrante 32% 

3.17 Informações de contato do registrador em seu site 6% 
3.18 Contato de abuso do registrador e dever de investigar denúncias 

de abuso 
74% 

3.18 Atividade ilegal 0% 
3.19 Especificações técnicas adicionais 0% 
3.20 Notificação de falência, condenações e violações de segurança 2% 
4.1 Políticas consensuais – Política de Transferência entre 

Registradores (IRTP) e Contato de Ação Emergencial de 
Transferências (TEAC) 

40% 

4.1 Política de recuperação de registro expirada 11% 
4.1 Política de precisão de nomes restaurados 40% 
4.1 Política de lembretes de dados do WHOIS (WDRP) 18% 
7.6 Atualizar informações do contato principal no RADAR 35% 
 
Cada registrador selecionado recebeu um relatório de auditoria individual, observando 
todos os problemas iniciais identificados na auditoria. A ICANN compartilhou esses 
relatórios de auditoria apenas com os registradores selecionados, não com o público. 
Sessenta e cinco registradores receberam relatórios com constatações iniciais, além de 
um convite (1o aviso) para participar do processo de remediação e corrigir os 
problemas encontrados, de acordo com o processo de notificação (15 dias para o 1o 
aviso, cinco dias para o 2o e cinco dias para o 3o). Para obter mais informações sobre o 
processo, consulte:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en. 
 
 
Atualização sobre fiscalização – Notificação de violação e rescisão 
 



 

Relatório de auditoria do RAA 2013 – Setembro de 2015 Página 7 de 14 
 

Relatório de auditoria de Conformidade Contratual 2015 | RAA 2013 – Setembro de 2015 
       

A tabela a seguir resume o número de notificações de violação apresentadas, violações 
resolvidas e rescisões resultantes da auditoria na data deste relatório. Todas as 
notificações de violação e rescisão estão disponíveis em:  
 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices. 
 
 
 
Fase Rescisão própria Aviso de 

violação 
Sanado Total de rescisões 

Fase pré-auditoria 0 1 0 1 
Fase de RFI 0 0 0 0 
Fase de remediação 0 0 0 0 
 
 
Detalhes: Fase Pré-RFI – Notificação de violação 
 
A ICANN enviou ao seguinte registrador uma notificação de violação antes da fase de 
RFI e, em seguida rescindiu seu contrato de credenciamento. 

IANA  Registrador  Status 
1073 DropLabel.com, Inc. Rescindido 
 

Representação de partes contratadas 
 
Os 67 registradores representavam 23 países e forneceram documentos em 11 
idiomas: 
 
Países 
• Austrália 
• Barbados 
• Canadá 
• China 
• Dinamarca 
• França 

• Alemanha 
• Gibraltar 
• Grécia 
• Hong Kong 
• Índia 
• Irlanda 

• Japão 
• Malásia 
• México 
• Nigéria 
• Panamá 
• Cingapura 

• Turquia 
• Emirados Árabes 

Unidos 
• Reino Unido 
• Estados Unidos 
• Vietnã 

 
Idiomas 
• Cantonês 
• Dinamarquês 
• Inglês 
• Francês 
• Alemão 
• Grego 

• Japonês 
• Mandarim 
• Espanhol 
• Turco 
• Vietnamita 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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V. Principais estatísticas do Programa de Auditoria 

Fase de RFI – Notificações e coleta de dados   

A tabela a seguir resume o número de registradores selecionados que receberam o primeiro, 
segundo ou terceiro aviso dentro da fase de RFI. 
 
Descrição da estatística 1º aviso 2º aviso 3º aviso 
Número de registradores que 
receberam a notificação 67 100% 31 46% 25 37% 

 
A tabela a seguir mostra a progressão dos dados carregados para os registradores 
selecionados da fase de RFI ao início da fase de auditoria. 
 
Descrição da estatística 14 set 2015 6 out 2015 13 out 2015 20 out 2015 
Documentos carregados pelos 
registradores 

0 2.338 3.948 5.149 

 
Fase de Auditoria – Relatórios do Registrador 
 
Os 65 registradores receberam um relatório de auditoria inicial no final da fase de auditoria. 
Muitos dos problemas observados nos relatórios foram totalmente remediados após o trabalho 
colaborativo com os registradores selecionados. O gráfico a seguir mostra uma visão geral da 
porcentagem dos registradores selecionados que apresentaram problemas. 
 

 
 
 

11%

34%

28%

17%

4%
6%

Perfil de problemas dos registradores

% of Registrars with 1 to 2
Deficiencies

% of Registrars with 3 to 4
Deficiencies

% of Registrars with 5 to 6
Deficiencies

% of Registrars with 7 to 8
Deficiencies

% of Registrars with 9 or more
Deficiencies

% of Registrars with No Deficiencies
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Fase de Remediação – Avisos 
 
Com base nos resultados da fase de auditoria, 65 registradores participaram da fase de 
remediação para corrigir os problemas iniciais observados nos relatórios de auditoria. A tabela 
a seguir resume o número de registradores selecionados que receberam o primeiro, segundo 
ou terceiro aviso como parte do processo de remediação. 
 

Leva 1º aviso 2º aviso 3º aviso 

1 29 100% 24 83% 18 62% 

2 36 100% 26 72% 17 47% 

Total 65 100% 50 77% 35 54% 
 
Voltar ao topo ^ 
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VI. Principais recomendações do Programa de Auditoria 

 
A. Geral 

• Para evitar atrasos no processo de auditoria, recomendamos que os registradores 
façam perguntas à ICANN sobre a documentação aceitável ou os processos e 
procedimentos exclusivos assim que as dúvidas surgirem. 

• Os registradores devem manter informações de contato precisas no Banco de 
Dados de Informações de Contato de Registradores para garantir a comunicação 
em tempo hábil (RFI, relatório de auditoria, etc.). 

• Se fizerem parte de uma família que funciona da mesma maneira técnica e 
operacional, os registradores devem informar à ICANN. 

• Nas comunicações com a ICANN, os registradores devem enviar e-mails com a 
opção "confirmação solicitada" ativada. 

• A ICANN continuará simplificando a comunicação. 
B. Fase de RFI 

• Os registradores devem pedir esclarecimentos com a maior antecedência possível. 
• Recomendamos que os registradores participem de seminários na Web sobre as 

auditorias e que façam perguntas. 
• A ICANN continuará reconhecendo a exclusividade dos modelos de negócios e 

métodos de operação dos registradores.  
• Caso os documentos solicitados não estejam disponíveis, os registradores devem 

fornecer explicações detalhadas em seus questionários de RFI. 
C. Fase de auditoria 

• Quando receberem seus relatórios de auditoria, os registradores devem analisá-los 
imediatamente e pedir esclarecimentos sobre os problemas que não entenderem. 

D. Fase de remediação 
• Os registradores devem fornecer explicações, informações adicionais ou a 

documentação corrigida para cada problema encontrado, além de respostas 
oportunas e precisas para os problemas observados em seus relatórios de 
auditoria. 

 
A fim de melhorar o Programa de Auditoria, a ICANN convidou os registradores selecionados 
para participar da "Pesquisa de Auditoria de Conformidade Contratual da ICANN", com foco 
em processos, comunicação e pessoas. A ICANN levou em consideração os comentários 
recebidos nessa pesquisa.  
 
Voltar ao topo ^ 
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VII. Conclusão 

Apenas quatro (6%) dos 65 registradores que passaram pelas fases de auditoria e 
remediação concluíram a auditoria sem problemas reais. Trinta e cinco registradores (54%) 
terminaram a auditoria com problemas observados, mas conseguiram resolvê-los. Os 26 
registradores restantes (40%) terminaram a auditoria e receberam relatórios com problemas 
observados. Eles estão implementando as modificações necessárias para evitar instâncias 
fora de conformidade no futuro. A ICANN acompanhará esses registradores com uma 
auditoria parcial para verificar se os problemas restantes foram corrigidos. 
 
                  
Voltar ao topo ^ 
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Apêndice – Registradores selecionados  
 
No 
IANA Nome do Registrador 

9 Register.com, Inc. 
93 GKG.NET, INC. 
120 Xin Net Technology Corporation 
249 Mps Infotecnics Limited 
321 Registration Technologies, Inc. 
420 HiChina Zhicheng Technology Limited 
424 Internetters Limited 
431 DreamHost, LLC 
605 rockenstein AG 
636 BRANDON GRAY INTERNET SERVICES INC. (dba "NameJuice.com") 
637 Dot Holding Inc. 
675 Super Registry Ltd 
820 ELB Group Inc 
837 Freeparking Domain Registrars, Inc. 
844 Minds and Machines Registrar UK Limited 
890 IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR 
925 Everyones Internet, Ltd. dba SoftLayer 
940 Above.com Pty Ltd. 
953 Nanjing Imperiosus Technology Co. Ltd 
1007 Net 4 India Limited 
1073 DropLabel.com, Inc. 
1110 FBS Inc. 
1291 Crazy Domains FZ-LLC 
1316 35 Technology Co., Ltd. 
1331 eName Technology Co., Ltd. 
1418 EvoPlus Ltd. 
1471 Astutium Limited 
1500 Tirupati Domains and Hosting Pvt Ltd. 
1505 Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz 
1530 Pacific Online Inc. 
1564 TLD Registrar Solutions Ltd. 
1598 EastNames Inc. 
1601 Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi d/b/a Atak 

Teknoloji 
1604 DanDomain A/S 
1620 EJEE Group Holdings Limited 



 

Relatório de auditoria do RAA 2013 – Setembro de 2015 Página 14 de 14 
 

Relatório de auditoria de Conformidade Contratual 2015 | RAA 2013 – Setembro de 2015 
       
1635 Beijing Midwest Taian Technology Services Ltd. 
1705 Network Information Center Mexico, S.C. 
1710 Nhan Hoa Software Company Ltd. 
1715 DevilDogDomains.com, LLC 
1716 EU Technology (HK) Limited 
1724 Stork Registry Inc. 
1725 Global Village GmbH 
1727 Papaki Ltd 
1728 IP Twins SAS 
1733 Beijing Zihai Technology Co., Ltd 
1734 Shenzhen HuLianXianFeng Technology Co.,LTD 
1735 Emerald Registrar Limited 
1737 JarheadDomains.com LLC 
1739 Hangzhou Dianshang Internet Technology Co., LTD. 
1740 Henan Weichuang Network Technology Co. Ltd. 
1741 Shinjiru MSC Sdn Bhd 
1742 Zhengzhou Zitian Network Technology Co., Ltd. 
1745 LogicBoxes Naming Services Ltd 
1749 Upperlink Limited 
1750 Authentic Web Inc. 
1755 Netistrar Limited 
1857 Alpnames Limited  
1859 Namemaster RC GmbH 
1860 Paragon Internet Group Ltd t/a Paragon Names 
1861 Porkbun LLC 
1863 DotMedia Limited 
1868 Eranet International Limited 
1895 Namespro Solutions Inc. 
1898 BR domain Inc. dba namegear.co 
1911 NUXIT 
1912 Vodien Internet Solutions Pte Ltd 
1915 West263 International Limited 

 

Voltar ao topo ^ 
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