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Objetivo da sessão 

O USR WG do GAC se reunirá em uma plenária para apresentar uma atualização aos membros do 
GAC. 

 

Histórico 

O USR WG (Working Group on Underserved Regions, Grupo de Trabalho sobre Regiões Menos 
Favorecidas) do GAC foi criado para se concentrar em regiões mal atendidas pelo setor de DNS 
(Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio), economias menos desenvolvidas e países 
em desenvolvimento em pequenas ilhas.  O foco específico está nas economias desfavorecidas das 
regiões da África, do Caribe e do Pacífico (ACP). 
  
O objetivo geral do Grupo de Trabalho é capacitar os membros do GAC para:  

1) Desenvolver relações e criar uma rede significativa com outros membros do GAC, a 
comunidade da ICANN e as comunidades técnicas, indústrias e sociedades civis da região; 
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2) Conhecer os processos da ICANN para participar dos processos de desenvolvimento de 
políticas do GAC e da ICANN de forma mais efetiva e significativa, incluindo questões de 
preocupação e interesse nacional; 

3) Aumentar a compreensão, o crescimento e o desenvolvimento do setor de nomes de 
domínio (DNS), especialmente em regiões mal atendidas; e 

 
 
O trabalho do USR WG foi realizado pelos copresidentes, Pua Hunter (Ilhas Cook) e Karel Douglas 
(Trinidad e Tobago), com o apoio de Luisa Paez e Rita Houkayem (Canadá). 

 

Pauta e resultados 

A pauta da reunião do sábado, 2 de novembro, das 13h30 às 14h30, é a seguinte: 

 
1. Workshops de Capacitação do GAC para o AF20 

○ Workshop de Bahrein (setembro de 2019) 
■ A equipe de GE (Government Engagement, Participação de Governos) 

apresentará uma atualização sobre o workshop (temas discutidos, feedback e 
próximas etapas). 

○ ICANN67 (março de 2020) 
○ Workshop do Pacífico (abril de 2020 durante a Assembleia Geral Anual da Associação 

de Telecomunicações das Ilhas do Pacífico) 
○ ICANN68 (junho de 2020) 

 
2. Rodadas subsequentes de novos gTLDs 

○ Grupo Focal do GAC 
■ Finalidade 
■ Áreas de interesse do GAC 

○ Possíveis preocupações do USR WG do GAC 
O Grupo de Trabalho debaterá sobre uma possível participação futura no Grupo Focal do GAC sobre 
rodadas subsequentes. 

 
3. Análise das ações do plano de trabalho 

○ Priorização de ações em curto prazo 
○ Próximas etapas (trabalho entre sessões até o ICANN67) 

O Grupo de Trabalho começará a priorizar e discutir a melhor forma de implementar as ações do 
seu plano de trabalho. 
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Acontecimentos relevantes 

O GAC e procedimentos subsequentes de novos gTLDs 

O PDP (Policy Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas) do Grupo de 
Trabalho de Procedimentos Subsequentes da GNSO é responsável por considerar a política de 
rodadas de 2012 e determinar possíveis alterações necessárias nas recomendações da GNSO de 
2007, que resultaram na criação do Manual do Solicitante e na rodada de 2012 do Programa de 
Novos gTLDs.   
 
Depois do ICANN64, o GAC lançou um grupo focal para realizar atividades de capacitação, ajudar os 
membros do GAC a navegar pelo PDP do Grupo de Trabalho de Procedimentos Subsequentes da 
GNSO e coordenar o envio de comentários oportunos sobre as deliberações finais do Grupo de 
Trabalho do PDP sobre procedimentos subsequentes de novos gTLDs (generic Top-Level Domains, 
Domínios Genéricos de Primeiro Nível). Isso também inclui acompanhar as recomendações iniciais 
sobre a revisão da equipe de CCT (Competition, Consumer Trust and Consumer Choice; 
Concorrência, Confiança e Escolha do Consumidor). Os principais temas de interesse do GAC 
abrangem áreas como o processo de solicitação de novos gTLDs, requisitos, avaliação, objeção e 
disputa de cadeias de caracteres. Um scorecard sobre o status das áreas de maior interesse para o 
GAC foi criado para ajudar a priorizar e orientar o trabalho do Grupo Focal do GAC. 
O grupo focal se reuniu pela primeira vez durante o ICANN65 e começou a trabalhar para 
desenvolver a capacidade dos membros do GAC de entender as discussões inter-relacionadas sobre 
desenvolvimento e implementação de políticas para futuras rodadas de novos gTLDs. 
No ICANN66, o Grupo Focal apresentará ao GAC suas deliberações e discussões. 
 

● Por que esse assunto é tão importante para os membros do Grupo de Trabalho sobre 
Regiões Menos Favorecidas do GAC? 
 

1. Após a primeira rodada (2012) e o AGB (Applicant Guidebook, Manual do Solicitante) 
(2011), o GAC lidou com várias questões relacionadas aos novos gTLDs, sendo que algumas 
delas afetavam diretamente regiões menos favorecidas (por exemplo, .africa, .islam, .halal). 

2. O envolvimento de regiões menos favorecidas em assuntos relacionados a novos gTLDs era 
limitado 

3. É extremamente importante que as regiões menos favorecidas mantenham-se informadas e 
cientes do processo relacionado a novos gTLDs para: 

a. Adquirir o conhecimento relevante para desempenhar um papel ativo a nível local 
em seus governos e sua comunidade do DNS 

b. Conseguir mitigar situações relacionadas ao impacto de políticas públicas locais em 
cadeias de caracteres de novos gTLDs 

 

● Quais tópicos podem ser considerados pelos membros do Grupo de Trabalho sobre Regiões 
Menos Favorecidas do GAC? 

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
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Este resumo não tem como objetivo dizer aos membros do Grupo de Trabalho sobre Regiões 
Menos Favorecidas do GAC quais tópicos são importantes para a região deles, pois isso cabe a eles 
responder.  
No entanto, este resumo é um documento preliminar criado para iniciar o entendimento da 
situação dos membros do USR WG do GAC e em que área eles podem desempenhar uma função 
ativa no GAC no que diz respeito a assuntos relacionados a novos gTLDs em suas respectivas 
regiões. 
 Conforme mencionado acima, o Grupo Focal do GAC criou um scorecard sobre o status das áreas 
de maior interesse para o GAC para ajudar a priorizar e orientar o trabalho do grupo, incluindo as 
Recomendações Finais do CCT com Ação da Diretoria (analisando a primeira rodada a partir de uma 
perspectiva da equipe de concorrência, confiança e escolha do consumidor).  

 

Segue abaixo uma lista de tópicos identificados no scorecard preliminar do GAC que os membros 
do USR WG do GAC gostariam de considerar para futuras discussões. 
 

Questões relacionadas ao processo 

Para assuntos relacionados ao processo, os membros do GAC podem consultar o scorecard do GAC 
sobre rodadas subsequentes. 
 
Rodadas subsequentes de novos gTLDs: revisões, desenvolvimento de políticas e pré-requisitos 

- Processo de Desenvolvimento de Políticas:  
- Liberações futuras de novos gTLDs (cronograma e pré-requisitos) 

 
Processo de solicitação de novos gTLDs 

- Clareza e previsibilidade do processo de solicitação 
- Liberdade de expressão 
- Categorias (ou tipos) de TLDs 
- Solicitações baseadas na comunidade 

 
 
Possíveis problemas relacionados a políticas 
 

- Requisitos para solicitação de novos gTLDs 
- Apoio ao solicitante e participação de regiões menos favorecidas: O ASP (Applicant 

Support Program, Programa de Apoio para Solicitantes) foi uma iniciativa 
desenvolvida em acréscimo ao Programa de Novos gTLDs. 
O Programa de Apoio para Solicitantes ajuda possíveis solicitantes de novos gTLDs 
que precisam de suporte financeiro ou não financeiro. Existem três formas de 
participar neste programa: acesso a serviços pro bono para registros de gTLDs 
startups, assistência financeira e o Fundo de Apoio ao Solicitante. 

 
- TLDs genéricos fechados: Uma "cadeia de caracteres genérica" refere-se a uma 

cadeia de caracteres que consiste em uma palavra ou termo que denomina ou 
descreve uma classe geral de bens, serviços, grupos, organizações ou coisas (por 
exemplo, .book, .bank, .weather etc.). Um genérico fechado refere-se a solicitações 

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit
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em que o solicitante impõe critérios de elegibilidade restritivos para limitar os 
registros no segundo nível exclusivamente para uma única pessoa, entidade ou 
grupo de afiliadas. "Para cadeias de caracteres que representem termos genéricos, o 
acesso exclusivo ao registro deve atender a um objetivo de interesse público" 
(Conselho de GAC de Pequim)1 

 
- Nomes reservados: Nomes que não podem ser usados como uma cadeia de 

caracteres. O sistema de solicitações reconhecerá os Nomes Reservados e não 
permitirá que a solicitação seja enviada. 

 
- Requisitos para solicitação de novos gTLDs — Proteções e Compromissos de Interesse 

Público 
- Proteções (setores altamente regulados, restrições de registros, abuso do DNS): O 

Programa de Novos gTLDs da ICANN (2008 até o presente) resultou na introdução de 
mais de 1.000 novos gTLDs na raiz do DNS. Durante o desenvolvimento de políticas, 
a implementação de políticas e a operação do programa, os membros da 
Comunidade da ICANN, inclusive o GAC e membros do GAC, apresentaram uma série 
de preocupações sobre possíveis impactos negativos. 

 
- PICs (Public Interest Commitments, Compromissos de Interesse Público): Foram 

criados durante o processamento de solicitações na Rodada de 2012 de novos gTLDs, como 
um mecanismo contratual entre a ICANN e Operadores de Registro, para implementar 
diversos conselhos do GAC relacionados a assuntos de política pública que surgiram após as 
primeiras solicitações. A Diretoria da ICANN propôs uma nova Especificação 11 que se 
tornou o veículo para novas disposições contratuais que não haviam sido previstas no 
Contrato Básico de Registro. 
 

- alegando que um Registro pode não estar em conformidade com um ou mais de 
seus PICs (Public Interest Commitments, Compromissos de Interesse Público) de 
acordo com a Especificação 11 do Contrato de Registro com a ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers, Corporação da Internet para 
Atribuição de Nomes e Números ) 

 
- Interesse público global: Mecanismos para serem implantados para atender ao 

interesse público, em acréscimo aos PICs (Public Interest Commitments, 
Compromissos de Interesse Público). 

 
- Avaliação das solicitações de novos gTLDs, objeções e disputa de cadeias de caracteres 

- Alertas Precoces do GAC e Conselhos do GAC: O Alerta Precoce do GAC tinha como 
objetivo avisar o quanto antes sobre uma possível preocupação de política pública e 
atendia aos interesses dos solicitantes e do GAC, por isso, deve ser uma parte 
integrante de futuras rodadas. O GAC está aberto para aumentar a transparência e a 
imparcialidade dos Alertas Precoces do GAC e dos Conselhos do GAC, inclusive 
dando aos solicitantes uma oportunidade de diálogo direto com o GAC. O GAC não 
considera que o PDP deva fazer recomendações sobre atividades do GAC realizadas 
de acordo com o Estatuto da ICANN e os procedimentos internos do GAC. 

 
 

1 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2015-06-21-en#2.a Resposta da Diretoria ao 
Conselho do GAC. 

http://www.icann.org/en/about/agreements/registries


 

ICANN66 — Item 3.0 da Pauta do GAC – Plenária do USR WG do GAC Página 6 de 6 

- Semelhança de cadeias de caracteres: quando uma cadeia de caracteres de gTLD 
proposta cria a probabilidade de confusão para os usuários devido à sua semelhança 
a um nome reservado, um TLD existente, um ccTLD de IDN solicitado ou qualquer 
cadeia de caracteres de novos gTLDs solicitada na atual rodada de solicitações. 

 
- Procedimentos de leilões: Leilão de duas ou mais solicitações em um conjunto em 

disputa. O leiloeiro aumenta sucessivamente os preços associados às solicitações no 
conjunto em disputa, e os respectivos solicitantes indicam sua disposição a pagar 
esses preços. Com o aumento dos preços, os solicitantes escolhem sair ou continuar 
no leilão.  

 

Documentos de referência importantes 

Página do Grupo Focal do GAC (inclui materiais sobre certas áreas importantes relacionadas a 
Rodadas Subsequentes) 

 

Glossário 
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary 

 

Programa de Novos gTLDs: O Programa de Novos gTLDs é uma iniciativa coordenada pela ICANN 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Corporação da Internet para Atribuição de 
Nomes e Números) que está possibilitando maior expansão do sistema de nomes de domínio. 
Através da introdução de novos TLDs (Top Level Domains, Domínios de Primeiro Nível), o programa 
busca aumentar a inovação, a concorrência e a escolha do consumidor. 

AGB (Applicant Guidebook, Manual do Solicitante): O Manual do Solicitante é um manual da 
ICANN que descreve todo o processo para solicitar novos gTLDs no Programa de Novos gTLDs. 

Conjunto em disputa: Um grupo de solicitações que contêm cadeias de caracteres de gTLDs 
idênticas ou semelhantes. 

Alerta Precoce: Um alerta emitido por membros individuais do GAC sobre uma solicitação de gTLD 
indicando que a solicitação é considerada potencialmente problemática por um ou mais governos. 

 

Administração do documento 

Encontro ICANN66 — Montreal, Canadá — novembro de 2019 

Título Resumo do GAC — Sessão 3 — Grupo de Trabalho sobre Regiões Menos 
Favorecidas do GA 

Distribuição Membros do GAC e público (após o encontro) 

Data de distribuição 14 de outubro de 2019 

 

https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-gtlds
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/glossary
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