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�  As políticas gTLD são 
desenvolvidas e criadas 
pela GNSO e adotadas 
pelo Conselho da ICANN.

�  A GDD acompanha 
essas atividades de 
desenvolvimento de 
política para se envolver 
nas questões relacionadas 
à implementação. 

�  A GDD anuncia os detalhes 
da implementação final 
e realiza um processo de 
abrangência para educar 
as partes contratadas 
sobre os novos requisitos 
da política. 

�  A GDD entrega, 
formalmente, o projeto 
de implementação para 
o Departamento de 
conformidade contratual.

�  Mediante aprovação 
do Conselho da ICANN, 
a GDD organiza atividades 
para implementar 
recomendações da 
Política de consenso.

�  A GDD desenvolve um 
plano de projeto e, 
geralmente, cria uma IRT 
para ajudar a implementar 
a política.

�  A GDD atua como recurso 
para o Departamento de 
conformidade contratual 
na aplicação das Políticas 
de consenso. 

�  A GDD auxilia na 
realização de análises 
de implementações da 
Política de consenso.

 

PREPARAÇÃO1 1 A 2 ANOS

IMPLEMENTAÇÃO4 6 A 12 MESES

PLANEJAMENTO2 2 A 4 MESES

SUPORTE E REVISÃO5 CONSTANTE

ANÁLISE E DESIGN3 4 A 12 MESES

COMO AS POLÍTICAS gTLD SÃO IMPLEMENTADAS?  

A estrutura de implementação da política de consenso
A Divisão de domínios globais (GDD) da ICANN é responsável pelo ciclo de vida de implementações das políticas de nome de domínio de primeiro nível genérico.

�  A GDD trabalha com a IRT 
na redação do texto da 
implementação para a 
Política de Consenso (se 
for preciso) e criar outro(s) 
novo(s) serviço(s).

�  A Equipe da ICANN solicita 
que comentários públicos 
sejam feitos.

�  Novos problemas com a 
política que surgem durante o 
processo de implementação 
são encaminhados 
novamente à GNSO.

METAS E OBJETIVOS

A divisão de domínios globais é a unidade da ICANN que interage com 
a comunidade online para implementar as políticas da ICANN para gTLDs 
por meio de contratos e serviços, além de fornecer as funções da IANA.

A Estrutura de implementação da Política de consenso da GDD é criada para 
promover previsibilidade, prestação de contas, transparência e eficiência no 
processo de implementação da política.

Para obter mais informações sobre essa estrutura, acesse:  
icann.org/policy/implementation

gTLD = Domínio de primeiro nível genérico
GNSO =  Organização de apoio a nomes genéricos

IRT =  Equipe de revisão de implementação: A GDD recruta voluntários das comunidades 
GNSO e ICANN.
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Um mundo, uma Internet

http://www.icann.org/policy/implementation

