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Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para um 
arquivo de texto. Ainda levando em conta que a transcrição é fiel ao áudio na sua maior proporção, em alguns 
casos pode estar incompleta ou inexata por falta de fidelidade do áudio, bem como pode ter sido corrigida 
gramaticalmente para melhorar a qualidade e compreensão do texto. Esta transcrição é proporcionada como 
material adicional ao arquivo de áudio, mas não deve ser considerada como registro oficial. 

BRAD WHITE: Essa teleconferência é uma sessão de perguntas e respostas sobre o 

relatório do primeiro trimestre do ano fiscal da ICANN, e se vocês 

tiverem alguma pergunta e estiverem online, podem digitar na caixa de 

chat. Se você estiver no telefone, apertem jogo da velha e 3 que vão 

colocar você na fila. Essa teleconferência é em inglês e está sendo 

traduzida em seis idiomas, espanhol, francês, Chinês, árabe, russo e 

português. Se estiver em uma dessas linhas, podem apertar a tecla jogo 

da velha e 3 para fazer perguntas. Ainda não temos perguntas e vamos 

responder algumas que surgiram. Goran, a primeira pergunta é para 

você, na semana passada, você se encontrou com David, o novo 

administrador da NTIA e assistente de comércio. Ele disse alguma coisa 

para você no último dia? Eu tinha planejado ir a Washington e queria ter 

encontrado com David, antes tivemos relações próximas com a NTIA, e 

trabalhamos com o governo americano e outros governos, discutiram o 

GDPR ou o regulamento de prestação de dados. 

 

GÖRAN MARBY: Todos falam do GDPR, é uma dessas coisas. Já dissemos várias vezes que 

essa elaboração de políticas da ICANN é afetada pela legislação, estamos 

a aprender como lidar com isso, é uma nova legislação, vai entrar em 

vigor em maio e tentamos ter o maior conhecimento possível sobre o 

tema. O GDPR está sendo discutido por nós até a sua entrada em vigor. 

Há muitas pessoas online que não conhecem esse tema, poderia falar 

sobre o que é o GDPR? É difícil descrever, a intenção desse regulamento, 

a ICANN não pode afetar a política relacionada a isso, a intenção desse 
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regulamento é que o cidadão da Europa seja protegido, a ICANN não é a 

única organização afetada por essa regulamentação. Então, isso afeta a 

relação dos clientes ao redor do mundo com a União Europeia. A ideia 

da legislação é proteger a privacidade dos cidadãos europeus. Há dois 

lados da pergunta, então estamos num processo para garantir que haja 

o cumprimento da legislação pela comunidade e temos dado apoio a 

viagem para pessoas da comunidade que entendam melhor dessa lei e 

saibam utilizar, e por outro lado é a questão do sistema do WHOIS. O 

WHOIS existe a muito tempo, e isso é o que tem sido debatido na 

comunidade, na elaboração de políticas, há muito tempo. E junto com a 

comunidade, tentamos ver como lidar com a questão do WHOIS.  

` Em primeiro lugar, pedimos à comunidade contribuição de como o 

WHOIS é utilizado, e isso é a base da legislação. Então, isso tem a ver 

com a coleta e uso dos dados do usuário. Contratamos um escritório de 

advocacia, o Hamilton, para analisar isso, e o que achamos que é 

importante também é ter transparência nesse processo. É importante 

saber quais são as perguntas dos membros da comunidade em relação 

ao modelo a ser utilizado, e no próximo mês queremos apresentar 

propostas de solução quanto ao uso do WHOIS. Dentro do marco desse 

novo regulamento. 

 

BRAD WHITE: Temos uma pergunta para Goran. Se falou na última reunião de que 

houve um gasto menor do que o planejado, menor do que o orçado, 5 

milhões a menos, então as despesas estão de fato 5 milhões a menos do 

que o orçado, ou por que esse dinheiro não está sendo utilizado em 

projetos e esses projetos estão atrasados? 
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GÖRAN MARBY: Muito obrigado pela pergunta. Então, o que aconteceu é que não 

fizemos o que devia ser feito por uma questão de cronograma, então 

algumas coisas foram planejadas para abril mas vão começar em maio, o 

déficit de projetos que não foi colocado em prática. E também houve 

uma questão das despesas com as reuniões, que não são orçadas e o 

Xavier pode explicar melhor. 

 

XAVIER CALVEZ: Muito obrigado, Goran. Em primeiro lugar, é a questão da 

estacionaridade, de como a ICANN opera no início do ano fiscal, então as 

atividades estão mais lentas, e queremos planejar isso dentro do 

cronograma do orçamento, mas de qualquer forma isso está mais lento. 

Os projetos mais importantes que contribuíram pelo atraso das despesas 

são relacionados às revisões, o cronograma das revisões está refletido 

no orçamento, seis meses anteriores, então as revisões que deveriam 

ser realizadas na parte mais inicial do ano fiscal vão ser realizadas mais 

tarde. Também foi mencionado a questão do momento dos gastos com 

viagem, mas há projetos da comunidade e grupos de trabalho e esses 

trabalhos tiveram um andamento mais lento do que o planejado, então 

o momento da despesa no ano fiscal estava planejado no orçamento há 

seis ou dez meses atrás, isso cria imprecisão no momento da despesa, 

mas os projetos estão progredidos e as despesas serão feitas. 

 

BRAD WHITE: Muito obrigado. Temos duas perguntas para Akram Atallah. No relatório 

sobre GDPR, eu gostaria de saber quantos registros de segundo nível 

estão envolvidos. 
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AKRAM ATALLAH: Então, a maior parte desses domínios não foram delegados, então 

apenas um foi delegado. 

 

BRAD WHITE: Outra pergunta de John Cooper para Akram Atallah. Qual é a 

dependência do relatório de projeto 34 para consultas gerais? Onde 

estão os dados subjacentes, o que a ICANN faz com esses dados? Por 

que a ICANN não está compartilhando com a internet, a comunidade 

global, especialmente dos registradores e operadores de registros? 

Porque a ICANN sabe que há vários grupos de revisão e ccTLD sobre esse 

tema, os GTLDs estão funcionando como devem na internet? 

 

AKRAM ATALLAH: Muito obrigado, John, pela pergunta. Essas consultas gerais vêm em 

geral dos centros de apoio global e as consultas foram respondidas no 

nosso site, ou não estão dentro do mandato da ICANN, são consultas 

que não são categorizadas nas diferentes áreas em que relatamos os 

dados, não sei porque não tornamos disponíveis mas podemos verificar 

se pode ser feito. Também estamos tentando fazer que a maioria dos 

dados sejam abertos, eu acho que seria importante ver como podemos 

torná-los mais disponíveis. 

 

DAVID CONRAD: Eu gostaria de acrescentar em relação a essas consultas. A comunidade 

que decide qual parte da consulta é relevante. Nós tentamos dar os 
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detalhes, mas isso deve ser determinado dentro desse processo de 

investigação que estamos realizando.  

 

BRAD WHITE: Tem outra pergunta de John Cooper, Akram. Em relação a perguntas por 

telefone, processos de casas e consultas, vocês como gestores da ICANN 

podem comunicar à comunidade o que está acontecendo, por exemplo, 

quanto a telefonemas perguntando sobre registradores, sobre ccTLDs, 

vocês sabem quais são as tendências, e isso pode ser compartilhado com 

a comunidade? Porque me parece que isso não está dentro dos 

estatutos exigindo transparência por parte dos registradores, então nós 

da comunidade não sabemos o que está acontecendo, então queremos 

saber se a ICANN usa adequadamente os recursos, parece que está 

acontecendo isso em cada vez mais áreas.  

 

AKRAM ATALLAH: Muito obrigado, é uma pergunta bastante ampla, analisamos todas as 

consultas e identificamos as que são problemáticas, isso é classificado 

em diferentes áreas, temos relatórios que foram compartilhados na 

reunião da ICANN, e essa informação está disponível em nosso site. 

Bom, vou fazer o seguinte, vou levar a sua pergunta e vamos responde-

la diretamente, porque você tem tantas perguntas e eu gostaria de 

fornecer as informações, mas esses dados estão na página da ICANN. E 

aonde são gastos esses recursos relacionados com educação e outros 

temas? Podemos responder a essas perguntas em outro momento. 
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BRAD WHITE: Muito obrigado, Akram. Goran, gostaria de acrescentar alguma coisa? 

 

GÖRAN MARBY: Nos últimos 18 meses, desde que entrei, há essa solicitação de 

transparência. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas, entre as 

reuniões da ICANN, a diretoria publica os relatórios, também temos uma 

resposta para as queixas feitas, nós temos nessa teleconferência a 

oportunidade para que façam perguntas, temos uma sessão de 

perguntas e respostas durante as reuniões da ICANN, revisamos a 

estrutura, temos um novo sistema se você entrar online, sobre a 

prestação de contas, são algumas das coisas que fazemos para aumentar 

a transparência. Temos, então, também construído um sistema de 

gerenciamento de documentos para melhorar a transparência. 

Queremos fazer mais, estamos desenvolvendo um manual em que 

passamos por todos esses processos, e haverá mais oportunidades para 

que você possa desenvolver, então continuem a fazer perguntas e a nos 

questionar, que vai ajudar a melhorar a prestação de contas. 

 Quando vão mudar a chave criptográfica do nome de sistemas de 

domínio? Ainda não temos uma data específica mas pensamos em 

anuncia-la em breve, farei uma atualização rápida sobre onde nos 

encontramos agora. Tínhamos pensado em 11 de janeiro de 2018 para 

substituição da chave da KSK, e isso que estamos planejando, temos 

ainda operadores e redes que não estão prontos para essa substituição, 

e precisamos ainda obter mais informações sobre onde eles se 

encontram, vamos contatar individualmente cada administrador para 

determinar essa data para rotação da KSK. Estamos esperando o 
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relatório final deles, e então dessa maneira poderemos anunciar uma 

data definitiva que espero que seja 11 de janeiro de 2018. 

 E também, vamos informar de onde nos encontramos, de forma 

sistemática, e vamos pedir à comunidade que nos ajude nesse processo. 

Muito obrigado. 

 

MATT LARSON: Você mencionou que é um dos problemas técnicos principais para vocês. 

Eu sei que está sendo feito muito trabalho, a primeira data foi setembro, 

depois outubro, e sei que vocês continuam trabalhando sobre isso.  

 

BRAD WHITE : A próxima pergunta é sobre as finanças da ICANN, e a ICANN encontra-

se num processo de elaboração dos orçamentos para o ano fiscal de 

2019, como você descreveria as projeções financeiras, como está a 

saúde financeira da organização? 

 

GÖRAN MARBY: Temos três reuniões a cada ano para determinar os nossos programas, e 

é a comunidade que participa nessas decisões, devemos ter muita 

cautela na determinação dos orçamentos, das despesas, e consideramos 

sempre a comunidade e o futuro. Devemos pensar também no plano 

quinquenal, ser mais cautelosos quanto as previsões, e depende muito 

então da participação da comunidade. 
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BRAD WHITE: Muito obrigado, Göran. Não temos mais perguntas, então a sessão está 

encerrada, se tiverem mais perguntas, não hesitem em enviar por e-

mail. Quero agradecer aos participantes, aos intérpretes, boa tarde e 

boa noite. 

 

 


