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Análise do ano

Comunidade da ICANN,
Em 2018, pela primeira vez, os três encontros
públicos da ICANN foram realizados em países
falantes de espanhol, dois deles na região LAC. O
Fórum da Comunidade ICANN61 foi realizado em
Porto Rico com 30 partes interessadas do Caribe.
O ICANN62 foi realizado no Panamá em junho e
foi o primeiro Fórum de Políticas da ICANN
organizado na região.
Como esse relatório detalha, priorizamos nossos
trabalhos de divulgação e participação regional. A
equipe da LAC ficou muito feliz por voltar a receber
esses encontros na região, com alto nível de
participação das partes interessadas locais.
Estamos ansiosos pelo próximo encontro na região
LAC, que será o Fórum da Comunidade ICANN67
será realizado em Cancun, no México, em 2020. A
divulgação rendeu frutos, pois facilitou uma
atualização crítica na infraestrutura, impulsionando
a participação nos eventos locais e fortalecendo
ainda mais nossas relações na região.
04

Rodrigo de la Parra
Vice-presidente de Participação Global de Partes Interessadas
para América Latina e Caribe (LAC) e diretor executivo da
sede regional da LAC.
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A renovação da KSK pela ICANN foi um sucesso
Em 11 de outubro de 2018, a ICANN alterou a chave criptográfica que ajuda a proteger o DNS (Sistema de
Nomes de Domínio). Para o processo de renovação da KSK (chave de assinatura de chaves), a organização
da ICANN teve que conversar com todas as partes que operam resolvedores de validação para garantir que
estavam prontas.
Para se preparar para uma transição tranquila, a equipe da LAC concentrou seu trabalho no Brasil, que
concentra muitos números do sistema autônomo e provedores de serviços de Internet (ISPs) regionais
independentes. Ed Lewis, do gabinete do diretor de tecnologia da ICANN (OCTO), disse durante o encontro
GTER46 | GTS32 realizado em São Paulo que 18% dos provedores de serviços de Internet com Extensões de
Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC) são brasileiros. A equipe da LAC fez uma parceria
com o Centro de Informação de Redes do Brasil (NIC.br) e viajou para oito estados brasileiros (São Paulo,
Piauí, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Santa Catarina) para dar instruções de
preparação para a renovação da KSK durante o IX Regional Forum. Foi uma ótima oportunidade de interagir
com a grande comunidade de profissionais que fornecem serviços de Internet para cidades mais remotas.
Depois da renovação, não foram relatados problemas significativos no mundo nem na nossa região. A
renovação da KSK foi um sucesso devido ao trabalho significativo de divulgação, incluindo a participação da
comunidade técnica e das partes interessadas da região. Essa dedicação ajudou a realizar uma atualização
essencial para a infraestrutura da Internet.
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Implementação da nova estratégia da LAC
Com projetos mais simplificados, conseguimos ser mais efetivos na busca de objetivos e metas regionais
em 2018. Nossas iniciativas tradicionais, como o LAC-i-Roadshow e o Espaço LAC, foram
complementadas por novos projetos úteis para a nossa comunidade.
Temos uma nova iniciativa desenvolvida especificamente para que nossas partes interessadas tenham
ferramentas para promover o aumento da participação nos processos de desenvolvimento de políticas da
ICANN (PDPs) e em outras discussões sobre políticas. A LAC realizou sessões sobre PDPs em dois
encontros públicos da ICANN (ICANN61 e ICANN62), com altos índices de participação e interações
significativas entre os membros da comunidade.

Também lançamos projetos voltados para conscientizar sobre políticas importantes antes, durante e depois
dos encontros públicos da ICANN. Saiba mais sobre eles abaixo.
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Aumento da participação no Caribe
O novo Centro de empreendedorismo virtual do DNS do Caribe (VDDEC) é uma das principais iniciativas
da estratégia da LAC no Caribe. Lançado em 19 de fevereiro de 2018 em Trinidad e Tobago, o VDDEC é
um centro de desenvolvimento de capacidades para empreendedores digitais do Caribe. Ele funciona como
um recurso de informação e integração para oportunidades de negócios específicas para a região do
Caribe. Dessa forma, as organizações e os empreendedores caribenhos podem interagir com o setor do
DNS.
Assim como muitos dos nossos projetos na região LAC, ele só é possível graças às nossas parcerias com
os operadores locais, neste caso: Grupo de Operadores de Rede da Internet do Caribe (CARIBNOG),
União de Telecomunicações do Caribe (CTU), Associação Caribenha de Organizações Nacionais de
Telecomunicações (CANTO) e Associação de ccTLDs para a América Latina e o Caribe (LACTLD).

Em setembro de 2018, mais de 300 participantes da Semana da Tecnologia da Informação e Comunicação
(ICT) da União de Telecomunicações do Caribe (CTU) puderam conferir o que o VDDEC tem a oferecer.
Algumas das atividades e eventos realizados no Caribe em 2018 foram a organização de uma oficina de
desenvolvimento de capacidades para membros do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais
(GAC) e o Fórum de Governança da Internet do Caribe (CIGF14), realizado em Paramaribo, Suriname, com
a presença e o apoio da ICANN.
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Envolvimento com registros e registradores da LAC
Em 2018, trabalhamos com a Divisão Global de Domínios (GDD) para aprofundar nosso relacionamento com as
partes contratadas. A equipe da LAC falou sobre políticas desenvolvidas recentemente pela ICANN e sobre
oportunidades de participação de registros e registradores de domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs) na
região, além de ajudar a cumprir as obrigações de conformidade.
Em novembro de 2018, realizamos um treinamento no Brasil após o Fórum LAC-DNS. Os registros regionais de
gTLDs se reuniram em São Paulo para uma oficina sobre operações de registros e estratégia, organizada pela
GDD e a equipe de Participação Global de Partes Interessadas (GSE) da LAC. Com o apoio dos líderes da
ICANN do Grupo de Registro de Marcas (BRG) e da Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO), a oficina
contou com um dia completo de atividades de desenvolvimento de capacidades e fortalecimento dos vínculos da
comunidade. Como vários registradores da LAC são novos, a oficina também abordou temas relacionados a
obrigações contratuais, operações e estratégias de marketing.
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Sede regional da LAC em ação
A sede regional da LAC na Casa de Internet em Montevidéu, Uruguai foi reformada em 2018,
permitindo o aumento do número de atividades realizadas lá pela equipe da LAC. Um dos primeiros
eventos foi uma sessão de leitura para resumir as principais questões discutidas no ICANN62. A
primeira parte foi sobre os destaques das sessões dos Comitês Consultivos (ACs) e das
Organizações de Apoio (SOs). A segunda parte se concentrou em temas mais específicos, como o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia e o Processo de
Desenvolvimento de Políticas Acelerado (EPDP) sobre a Especificação Temporária para os dados de
registro de gTLDs. Para abordar esses tópicos, dois membros da Diretoria da ICANN, Lito Ibarra e
Leon Sanchez, se reuniram com diversos outros líderes regionais representando o Peru, o Chile, a
Argentina, a Colômbia e a Guatemala. Confira mais informações aqui. A equipe da LAC continuará
realizando sessões de leitura na sede regional depois de todos os encontros públicos da ICANN em
2019.
Em dezembro de 2018, a sede regional também realizou uma reunião geral interna, que contou com
a participação de membros da equipe de vários departamentos da organização da ICANN para
pensar em novas estratégias de participação.
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Na última parte deste relatório, os membros da diretoria da ICANN da nossa região, León Sánchez e
Lito Ibarra, compartilham suas opiniões sobre os nossos principais desafios e conquistas durante 2018
e nosso principal foco para 2019: o novo ciclo de cinco anos do processo de planejamento estratégico
da ICANN. Nossa equipe regional trabalhará ativamente para divulgar informações e registrar ideias
da nossa comunidade para que a voz da nossa região seja ouvida nesse processo tão importante.
Também continuaremos implementando os projetos da nova estratégia da LAC e colaborando com os
nossos parceiros em eventos regionais, como o Fórum LAC-DNS, o Espaço LAC, a sessão da LAC
sobre PDPs e o LAC-i-Roadshow.
Desejamos que vocês tenham muito sucesso em 2019 e esperamos ver muitos caribenhos e latinoamericanos nos encontros públicos e eventos regionais da ICANN deste ano, seja pessoalmente ou
remotamente.
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Comemoramos cinco anos da Estratégia da LAC
Temos o orgulho de ver como a Estratégia da América Latina e Caribe (LAC) evoluiu nos últimos
cinco anos e se transformou em uma ferramenta crítica para divulgação, participação e
desenvolvimento de capacidades na comunidade da região. Trabalhar com os membros da nossa
comunidade para implementar a estratégia regional foi muito gratificante.
A seguir, temos um resumo dos projetos mais relevantes desenvolvidos em 2018 em parceria com a
nossa dinâmica comunidade regional.

Seminários na Web para desenvolvimento de capacidades e divulgação

215

membros da comunidade da LAC participaram de nove Seminários na Web sobre
temas como Mecanismos de Proteção de Direitos (RPMs), os programas Fellowship
e NextGen, procedimentos subsequentes de novos gTLDs, o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia e o projeto de Aceitação Universal
(UA) no Brasil.

Apoio e divulgação
Todos os anos, nossa equipe ajuda a comunidade da Organização Regional At-Large da América Latina e
Caribe (LACRALO) e os membros da Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO) a promover suas
organizações e participar de eventos regionais.
Em 2018, Martin Silva, membro do conselho da GNSO da Argentina, participou do LAC-i-Roadshow realizado
em 22 de novembro em Santa Cruz, na Bolívia, onde fez uma apresentação sobre a participação da GNSO.

LAC-I-Roadshow

123

membros da comunidade regional participaram de oficinas sobre os principais
temas relacionados à infraestrutura crítica do DNS (Sistema de Nomes de Domínio).
Em 2018, a ICANN realizou três LAC-i-Roadshows na Bolívia, no Uruguai e no
Panamá
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Mapeamento da
participação da comunidade da LAC
Este projeto orienta o trabalho de difusão e participação na região. A participação da comunidade da
LAC no ecossistema da ICANN foi mapeado, e foram identificadas lacunas de participação em diferentes
áreas demográficas e geográficas.
Em 2018, publicamos a primeira versão do mapa de participação regional. Pedimos comentários dos
líderes da comunidade para ajudar a definir os índices de participação ideais para cada organização de
apoio (SO) e comitê consultivo (AC), além de outras métricas.

Comunicação e conscientização sobre os
processos de desenvolvimento de políticas (PDPs)
Sessões da LAC sobre PDPs nos encontros públicos da ICANN
A equipe da LAC realizou sessões de PDP nos encontros públicos da ICANN com o objetivo de ampliar e
apoiar a participação em processos de desenvolvimento de políticas (PDPs). As sessões informam os
novatos sobre os PDPs, e os membros da comunidade compartilham práticas recomendadas. Em 2018,
um total de 65 membros da comunidade regional participaram das duas sessões de PDP, realizadas no
ICANN61 e no ICANN62.

LAC PDP Experiences Series
A série de experiências de PDP da LAC foi lançada para criar conexões significativas na comunidade da
LAC e oferecer uma plataforma para compartilhar oportunidades de participação na ICANN. Os membros
da comunidade contam histórias sobre como se envolveram com a ICANN e seus PDPs. Na primeira
edição, no ICANN63 em Barcelona, Espanha, Martín Pablo Silva e Carlos Raúl Gutierrez, membros do
Conselho da GNSO, Juan Manuel Rojas, gerente de comunicação, e Jacqueline Morris, membro da
comunidade do Caribe, compartilharam
experiências e alguns desafios comuns.
Eles também destacaram a importância
da participação dos membros da
comunidade da LAC. Você pode ler as
histórias deles aqui e saber mais sobre
como participar mais da ICANN.

Espaço LAC
O Espaço LAC é uma oportunidade única de integração para os membros da
comunidade regional, onde é possível trocar informações e opiniões
relacionadas ao trabalho da ICANN tanto pessoalmente nos encontros públicos
da ICANN quanto remotamente. No total, 85 membros da comunidade regional
participaram dos Espaços LAC no ICANN61 e no ICANN63.

85
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Concurso e premiações
A liderança da LACRALO reconheceu a
necessidade de ampliar a participação da
região LAC nos seminários na Web sobre
o processo de desenvolvimento de
políticas (PDP) da ICANN. Com isso em
mente, a iniciativa de concurso e
premiações foi criada para incentivar a
participação dos membros da
comunidade.
Em 2018, o vencedor do prêmio foi Harold
Arcos, da Venezuela. Harold visitou a
sede regional da ICANN na Casa de
Internet: em Montevidéu, Uruguai e
aprendeu mais sobre as organizações
parceiras na região. Confira a publicação
no blog que conta mais sobre a
experiência dele aqui.

Programa de Estágios de ccTLDs
(Domínios de Primeiro Nível com Código de País)
A ICANN e o Registro de endereços de Internet da América Latina e Caribe
(LACNIC) realizaram um novo treinamento técnico para membros do Centro de Informação de Redes
Nacional da Venezuela (NIC .VE). O Programa de estágios de ccTLDs foi desenvolvido pela Associação
de ccTLDs para a América Latina e o Caribe (LACTLD) e seus membros com o objetivo de manter a
segurança e a resiliência do DNS (Sistema de Nomes de Domínio).
Durante a primeira etapa do programa, Gabriel Porco e Kevins Rangel, representantes do NIC .VE,
visitaram a sede do NIC da Costa Rica. Eles receberam treinamento sobre o gerenciamento de domínios
de primeiro nível com código de país (ccTLDs), além de questões comerciais, de comunicação e políticas
relacionadas à prestação de serviços com valor agregado. A iniciativa continuou no LACNIC 30, no
LACNOG 2018 e na Oficina Técnica do LACTLD em Rosário, Argentina em setembro de 2018.
Essa iniciativa é o resultado do trabalho de cooperação do LACTLD. Além disso, é um recurso importante
para o crescimento e o desenvolvimento da Internet na região.
A ICANN apoiou essa iniciativa dentro de sua estratégia regional. Leia mais sobre esse programa aqui.
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Servidores raiz gerenciados pela ICANN na LAC
A organização da ICANN fez uma parceria com o projeto +Raices do LACNIC para ampliar a implementação
de servidores raiz gerenciados pela ICANN (IMRS) na região.
A organização da ICANN também fez uma parceria com a Associação de ccTLDs da América Latina e
Caribe (LACTLD) para divulgar os benefícios da implementação de cópias de IMRS em diferentes registros.
Em 2018, foram instaladas instâncias de IMRS em Salvador, Brasil (Tascom) e Varjota, Brasil (Online
Telecom).

Fórum LAC DNS
O Fórum anual LAC DNS reúne profissionais técnicos, do setor e de políticas da Internet interessados em
questões relacionadas ao DNS. Em 29 de novembro de 2018, mais de 200 membros da comunidade
participaram do Fórum LAC DNS realizado em São Paulo, Brasil. A Associação Brasileira das Empresas de
Infraestrutura de Hospedagem na Internet (ABRAHOSTING), partes interessadas locais, como o Centro de
Informação de Redes do Brasil (NIC.br) e a Associação Brasileira de Software (ABES) contribuíram para o
evento, compartilhando seus trabalhos no campo de nomes de domínio e aceitação universal.
O Fórum LAC DNS foi um trabalho colaborativo entre a ICANN e a Organização de ccTLDs da América
Latina e Caribe (LACTLD), o Registro de Endereços de Internet da América Latina e Caribe (LACNIC) e a
Sociedade da Internet (ISOC), o Registro de Interesse Público (PIR).
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Trabalho de comunicação
para apoiar a estratégia da LAC
Nosso trabalho de comunicação têm o objetivo de fortalecer a presença da ICANN na região e oferecer à
comunidade oportunidades de interagir com a ICANN e saber mais sobre o que fazemos. Em 2018, a
estratégia regional da LAC mudou de foco para impulsionar a participação mais significativa da comunidade
regional nos processos da ICANN. Nossa abordagem principal de comunicação, que inclui produção de
conteúdo, redes sociais e até suporte agora é orientada por esse objetivo.
Convidamos você para conferir o infográfico a seguir para saber mais sobre o nosso trabalho.

Dentro do nosso trabalho de comunicação para apoiar a estratégia da LAC, produzimos um novo relatório
resumindo os destaques e as conquistas que fizeram dos últimos cinco anos um sucesso. Para a
organização da ICANN e a equipe da LAC, foi importante destacar a contribuição e o trabalho árduo da
comunidade, que impulsionaram muitos dos projetos desenvolvidos e implementados até agora. Essas
contribuições abriram caminho para a criação de muitas iniciativas. Você pode ler o relatório e conferir
nossa colaboração com a comunidade da LAC aqui.
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Mensagem dos membros
da LAC na Diretoria da ICANN
It is crucial for our region to have a meaningful participation in ICANN’s processes. To have meaningful
participation, we must be represented in ICANN’s different advisory committees, supporting
organizations and leadership positions. ICANN Board members from LAC, Leon Sanchez and Lito
Ibarra, share lessons learned and give a preview of key projects ahead in the years to come.
Your participation made 2018 a success, and we look forward to working together in the next year.

2018: um ano produtivo para a ICANN
O Fórum da Comunidade ICANN61 realizado em março em Porto Rico foi um sucesso, apesar das dificuldades
enfrentadas pelo .PR, anfitrião do evento. A solidariedade, a força, a determinação e a resiliência do povo
porto-riquenho diante da tempestade foram extraordinárias.
As discussões críticas que aconteceram no encontro público sobre o Regulamento Geral de Proteção de
Dados (GDPR) da União Europeia ajudaram a preparar a comunidade, a Diretoria e a organização da ICANN
para trabalhar em equipe e encontrar maneiras de abordar esse novo regulamento. Depois da reunião, a
Diretoria emitiu a Especificação Temporária para os dados de registro de gTLDs, permitindo que os registros e
registradores cumpram suas obrigações contratuais e, ao mesmo tempo, obedeçam o GDPR.
O ICANN62, realizado no Panamá, foi um fórum de políticas bastante frutífero, com excelentes discussões
sobre o GDPR, e o Grupo de Trabalho sobre a especificação temporária e o Processo de Desenvolvimento de
Políticas Acelerado (EPDP) foi encarregado de desenvolver uma nova política consensual. O modelo de
acesso unificado também continuou sendo uma tema de discussão importante para a comunidade. A
organização da ICANN publicou uma versão preliminar do Modelo de Acesso Unificado para comentários. Além
disso, nesse encontro, o Grupo de trabalho entre comunidades para aprimorar a responsabilidade da ICANN
(CCWG-responsabilidade) realizou sua última reunião plenária e uma sessão de participação pública,
encerrando vários anos de trabalho.
Durante o verão, a Diretoria continuou trabalhando no novo Plano estratégico de cinco anos, além de reunir e
discutir os comentários da comunidade.
Em outubro, a ICANN definiu que a primeira
alteração da chave criptográfica que ajuda a
proteger o DNS (Sistema de Nomes de Domínio)
foi concluída com sucesso, com pouquíssimos
contratempos para a Internet. Essa foi a primeira
alteração da chave desde a sua criação em
2010, e houve uma divulgação importante na
região da LAC.
Bom, para encerrar, desejo a todos um feliz 2019
e reitero que sempre estou a apenas algumas
teclas de distância de todos. Espero que
continuemos trabalhando juntos. Vamos manter
o contato.

León Sánchez
Membro da Diretoria da ICANN
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O que o futuro reserva: um novo Plano Estratégico
O plano estratégico de cinco anos da ICANN será o destaque de 2019. O plano preliminar, desenvolvido
com base em comentários de todos os membros da comunidade, se concentrará em cinco áreas principais:
segurança, governança, sistemas de identificadores únicos, geopolítica e finanças.
Além de expor uma nova visão, o plano detalhará objetivos, metas estratégicas, resultados desejados e
principais riscos. Quando concluído, o plano será como uma bússola para orientar o desenvolvimento de
projetos na ICANN.
Considerando os impactos externos sobre o crescimento global e a evolução da Internet, do DNS e de
outros sistemas de identificadores únicos que a ICANN ajuda a coordenar, a prioridade da corporação para
continuar cumprindo sua missão e buscando essa nova visão nos anos fiscais 2021 a 2025 serão os cinco
objetivos estratégicos a seguir. Os cinco objetivos estratégicos são:
1.
2.
3.
4.
5.

Fortalecer a segurança do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) e do sistema de servidores raiz
do DNS.
Aprimorar a efetividade do modelo multissetorial de governança da ICANN.
Evoluir os sistemas de identificadores únicos para continuar atendendo as necessidades da base de
usuários global da Internet.
Abordar questões geopolíticas que afetam a missão da ICANN para garantir uma Internet única e
interoperável globalmente.
Garantir a sustentabilidade financeira da ICANN em longo prazo.

É importante que os membros da comunidade da LAC participem das conversas sobre o plano
estratégico e da execução deste plano.
O orçamento é sempre uma questão importante a ser considerada com a comunidade, incluindo uma
contribuição anual para o fundo de reserva. Durante as discussões sobre planejamento, ficou claro que
faltava tempo para maior envolvimento da comunidade no processo de planejamento.

A organização está organizando uma
discussão sobre a extensão do processo de
planejamento de 1 para 2 anos, de forma que
os membros da comunidade tenham mais
tempo para se envolver e participar. É
importante ficar de olho nisso no próximo ano.
A composição da Diretoria vai mudar em 2019.
O presidente Cherine Chalaby deixará o cargo
no final de 2019, depois de 9 anos, que é o
mandato máximo. Quatro membros da diretoria
devem decidir se querem ser indicados
novamente pelos respectivos órgãos eleitorais.
As atividades do comitê da diretoria e dos
grupos de trabalho continuarão sem
interrupções. Agradecemos o apoio da equipe
executiva da ICANN.
Lito Ibarra

Membro da Diretoria da ICANN

13

Escritório Regional para a América Latina e o Caribe
Casa de Internet - Montevidéu, Uruguai
http://icannlac.org/
@ICANN English
@ICANN_es Español
@ICANN_pt Português
@ICANN_fr Français

https://www.facebook.com/icannorg

https://www.youtube.com/user/ICANNnews

https://www.linkedin.com/company/icann/

https://www.flickr.com/photos/icann

Inscreva-se: https://info.icann.org/LP---Regional-Newsletter.html

