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I. Histórico 

A missão da equipe de Conformidade Contratual da ICANN é garantir que todas as 
partes contratadas cumpram com seus contratos e com as políticas de consenso em 
vigor. A ICANN trabalha para atingir esse objetivo por meio de atividades de prevenção 
proativas e da aplicação de cláusulas e políticas quando apropriado. Além disso, a 
ICANN incentiva que as partes contratadas se mantenham informadas a fim de garantir 
que elas compreendam em respeitem seus contratos. Este relatório se refere à 
avaliação de partes contratadas, especificamente as que têm um contrato firmado com 
a ICANN. 
 
O objetivo do Programa de Auditoria do Contrato de Registro de Novos gTLDs é 
identificar problemas e colaborar com as partes contratadas a fim de remediar as 
descobertas identificadas, se houver, garantindo, ao mesmo tempo, a existência dos 
controles apropriados no futuro. Os problemas identificados podem estar relacionados 
a cláusulas e/ou obrigações específicas definidas no Contrato de Registro de Novos 
gTLDs, bem como às políticas temporárias e de consenso da ICANN. 

																																																								
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. 
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II. Resumo executivo 

Em julho de 2014, a ICANN lançou um Programa de Auditoria de Registros de Novos 
gTLDs (novos Domínios Genéricos de Primeiro Nível ou gTLDs) para testar a 
conformidade com os termos do Contrato de Registro de Novos gTLDs e com as 
políticas temporárias e de consenso da ICANN. Este relatório apresenta os resultados 
da segunda rodada desse Programa de Auditoria.	
		
As avaliações da auditoria foram realizadas por meio do teste de dados, da análise da 
documentação e da análise da correspondência entre os Registros de gTLDs 
selecionados representando os TLDS, seus respectivos agentes de depósito de dados 
e a equipe de Conformidade Contratual da ICANN. 
 
Após a conclusão da fase de auditoria, os relatórios individuais de auditoria foram 
enviados aos 11 Registros de gTLDs auditados. Durante a fase de remediação, todos 
os Registros de gTLDs colaboraram com a equipe de Conformidade da ICANN na 
remediação das descobertas da auditoria, se forem observadas. Dentre os 11 
Registros de gTLDs, 10 conseguiram solucionar os problemas da auditoria. No 
momento da elaboração deste relatório, um Registro de gTLD ainda estava no 
processo de remediação. 
 

III. Escopo do Programa de Auditoria de Registros de Novos 
gTLDs 

O Programa de Auditoria de novos gTLDs é executado em um ciclo recorrente. Os 
gTLDs, e seus respectivos Operadores de Registros, que foram delegados em uma 
zona raiz podem ser selecionados para auditoria em cada ciclo. 
	
Visando aumentar a transparência e o preparo para o Programa, a ICANN conduziu 
sessões de divulgação e publicou o plano de auditoria, o escopo, as notificações, bem 
como o plano para a mitigação de riscos. As informações podem ser encontradas neste 
link: http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 

Cronograma 
 
O Programa de Auditoria consiste em cinco fases com etapas e resultados específicos: 
 

1. Fase de notificação pré-auditoria — a ICANN envia uma notificação de 
auditoria aos operadores de registros duas semanas antes da data de início 
da auditoria para informar as partes contratadas sobre uma futura auditoria. 

2. Fase de solicitação de informações — a ICANN envia o aviso de auditoria, 
também chamado de RFI, às partes contratadas selecionadas de acordo com 
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o processo. As partes contratadas respondem à solicitação de auditoria e 
fornecem os dados e os documentos. 

3. Fase de auditoria — a ICANN analisa os documentos enviados, emite um 
relatório inicial de descobertas para cada parte contratada e dá seguimento 
de acordo com o processo.   

4. Fase de relatórios — a ICANN emite relatórios individuais de auditoria às 
partes contratadas e dá início à geração das estatísticas do Relatório de 
Auditoria.  

5. Fase de remediação — as partes contratadas fazem a remediação das 
descobertas identificadas (se houver) durante a auditoria. A ICANN publica o 
Relatório de Auditoria. 

Segue abaixo um resumo das etapas do Programa de Auditoria, que foram incluídas na 
notificação pré-auditoria enviada por e-mail a todas as partes contratadas selecionadas 
no dia 9 de março de 2015. 
 

Datas importantes do Programa de Auditoria 
Início  Fim 

Notificação 
de pré-

auditoria 

Fase de Solicitação de 
Informações (RFI) 

Fase de  
auditoria 

Fase de  
relatórios 

Remediação 

 1º 
aviso 

2º 
aviso 

3º 
aviso 

Início Fim   

09  
mar  
2015 

23 
mar 
2015 

14 
abr 

2015 

21 
abr 

2015 

21 
abr 

2015 

24 
jun 

2015 

25 
jun 

2015 

25 jun a 29 jul de 
2015 

Observação: foram concedidas algumas prorrogações durante a fase de Remediação, contanto que o Registro 
estivesse trabalhando ativamente na remediação. 
	

IV. Programa de Auditoria de Registros de Novos gTLDs 

A auditoria foi composta por várias áreas de teste. A tabela a seguir resume as 
cláusulas do Contrato de Registro de Novos gTLDs e as políticas temporárias ou de 
consenso da ICANN cuja conformidade foi analisada durante a auditoria. 
 
Áreas de 
teste  Descrição  

Artigo 1.3(a) ii Representações e garantias 
Artigo 2.2 Conformidade com políticas de consenso e políticas temporárias 
Artigo 2.3 Depósito de dados (Especificação 2) 
Artigo 2.4 Relatórios mensais (Especificação 3) 
Artigo 2.5 Publicação de dados de registro de WHOIS (Especificação 4) 
Artigo 2.6 Nomes reservados (Especificação 5) 
Artigo 2.7 Interoperabilidade e continuidade do registro, IPv6 (Especificação 6) 
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Artigo 2.8 Proteção de direitos de terceiros (Especificação 7) — Período Experimental e de 
Reivindicações do TMHC 

Artigo 2.14 Código de conduta de registros (Especificação 9 — Partes A, B e D) 
Artigo 2.17 Compromissos adicionais de interesse público (Especificação 11) 
Artigo 2.19 Obrigações de TLDs baseados na comunidade de operadores de registros com a 

comunidade de TLDs (Especificação 12) 
Observação: uma "área de teste" é uma cláusula no contrato com a parte contratada que pode consistir em vários 
requisitos e etapas de teste. Sendo assim, um Registro de gTLD pode apresentar várias descobertas em uma só 
"área de teste". 
 
Cada Registro de gTLD recebeu um relatório de auditoria individual, observando as 
descobertas identificadas na auditoria, além de um primeiro aviso para participar do 
processo de remediação, de acordo com o processo 15-5-5 
(http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf). 
 
A tabela a seguir resume a participação de Registros de Novos gTLDs por fase de 
auditoria. 
 

Fases Número
s 

Fase de RFI 
Registros de gTLDs 11 
Fase de relatórios de auditoria 
Registros de gTLDs aprovados em todos os testes da auditoria 0 
Registros de gTLDs que exigem remediação 11 
Fase de remediação 
Registros de gTLDs que concluíram a remediação 10 
	
	

Representação da comunidade 
 
Os 11 Registros selecionados aleatoriamente para a segunda rodada representaram 
oito países e forneceram documentos em seis idiomas: 

Países 
	
• Bélgica 
• China 
• França 
• Grã-Bretanha 

• Irlanda 
• Japão 
• Rússia 
• África do Sul 

Idiomas 
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• Holandês 
• Inglês 
• Francês 
• Japonês 
• Mandarim 
• Russo
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V. Principais estatísticas do Programa de Auditoria 

Fase de auditoria de Registros de Novos gTLDs — descobertas nas áreas 
de teste  
 
Durante a fase de auditoria, as cláusulas do Contrato de Registro de Novos gTLDs foram 
testadas usando as respostas à RFI, a documentação recebida e o site do Registro. O gráfico 
abaixo representa as áreas de teste com as descobertas observadas como resultado da fase 
de auditoria.	
	

	
	
	
Principais problemas encontrados na auditoria e análise de impacto  
 
As seguintes informações foram observadas durante a fase de auditoria e abordadas durante 
a fase de remediação pelos provedores de serviço de registro/provedores de serviços de 
back-end: 
 
Problema observado Possível risco/impacto 
Arquivo do depósito de dados: 

- Dados de registro de WHOIS eram 
diferentes dos dados em depósito 

- Alguns campos obrigatórios estavam 
ausentes no arquivo DE 

O processamento e a colocação de dados de 
registros em depósito corretamente são necessários 
para fornecer capacidade de restauração dos dados e 
para proteger os consumidores 
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Auditoria de Conformidade Contratual da ICANN 	 Página 7 de 7 
	

Conformidade Contratual | Relatório anual de 2015      
 7 

Problema observado Possível risco/impacto 
Dados incompletos retornados em consultas de 
WHOIS  

O processamento, a manutenção e a exibição de 
informações em nível de domínio são necessários e 
essenciais para os consumidores do gTLD 

Problemas com os relatórios mensais; número de 
domínios errados (para mais ou para menos) 

Relatórios mensais errados de números de domínios 
podem resultar na emissão de relatórios incorretos de 
números de domínios para o público e pagamentos 
de taxas altas ou baixas para domínios 

Registros órfãos glue identificados no arquivo de 
zona 

Os registros órfãos glue são vulneráveis a abuso 
malicioso 

Os critérios de qualificação para possíveis 
registradores não estavam claros e/ou disponíveis 
 

O estabelecimento e a comunicação de critérios 
claros de qualificação para possíveis registradores 
são necessários para impedir a limitação de registros 
a uma só entidade 

Contratos entre registros e registradores sem o texto 
necessário sobre abuso 
 

A comunicação do texto necessário em contratos é 
essencial para incentivar uma comunidade segura e 
reduzir a exposição legal 

	
	

VI. Anexo A — Novos gTLDs selecionados para março de 2015 do 
Programa de Auditoria de Registros de Novos gTLDs 

 
IDN Cadeia de caracteres 

delegada (gTLD) 
Bio Bio 
Capetown Capetown 
Cooking Cooking 
Gent Gent 
Moscow Moscow 
Ovh Ovh 
Tokyo Tokyo 
Wales Wales 
Wang Wang 
Xn—io0a7i 网 	
 

	


