
   

Códigos de Países de Dois Caracteres no Segundo Nível em Novos gTLDs 

Sessão 7 — Discussão de atualização sobre códigos de dois caracteres — Avaliação da 
ferramenta de pesquisa de registros 
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Objetivos da sessão 

Durante esta sessão, os membros do GAC terão a oportunidade de compartilhar suas avaliações e 
experiências e fazer sugestões para melhorar a ferramenta de pesquisa de registros de códigos de 
país de dois caracteres que foi lançada pela Organização ICANN antes do ICANN64. 

Histórico 

Os códigos de país de dois caracteres são códigos reconhecidos internacionalmente estabelecidos 
pela ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacional de 
Normalização) que designa a cada país e as áreas mais dependentes uma combinação de duas 
letras. Esses códigos (definidos na lista "ISO 3166") funcionam como um acrônimo, que representa 
um código ou estado. O Sistema de Nomes de Domínio usa esses códigos para identificar ccTLDs 
(country code Top-Level Domains, Domínios de Primeiro Nível com Código de País). 

No contexto da primeira rodada de novos gTLDs, a comunidade da ICANN debateu sobre como 
garantir que a liberação desses códigos de duas letras no segundo nível não causaria nenhuma 
confusão com o uso atual desses códigos de duas letras no primeiro nível. 

A Especificação 5, Seção 2 do Contrato de Registro de Novos gTLDs exige que os operadores de 
registro reservem rótulos ASCII de dois caracteres no TLD no segundo nível. 

A Seção 2 declara que os rótulos de dois caracteres reservados "poderão ser liberados contanto 
que o Operador do Registro faça um acordo com o governo relevante e o gerente do código de país 

https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search
https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-09jan14-en.htm
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da cadeia de caracteres, conforme especificado no padrão ISO 3166-1 alpha-2. O Operador de 
registro também pode propor a liberação dessas reservas com base na implementação de medidas 
para evitar confusão com os códigos de países correspondentes, sujeito à aprovação pela ICANN". 

Sendo assim, o método atual de supervisão do uso de códigos de país no segundo nível em novos 
gTLDs é feito por uma autorização universal e medidas associadas para evitar confusão com códigos 
de país correspondentes, que os Operadores de Novos gTLDs (Registros) devem implementar. Esse 
método foi introduzido de acordo com uma resolução da Diretoria da ICANN (8 de novembro de 
2016) que desativou um Processo de Autorização para a Liberação de Rótulos ASCII de Dois 
Caracteres anterior, que, por sinal, foi o resultado após vários anos de interações entre governos, o 
GAC, a Organização ICANN e a Diretoria da ICANN. 

A resolução da Diretoria de novembro de 2016 foi muito importante para os membros do GAC por 
bastante tempo. Aqueles que não conhecem bem o assunto podem ler vários documentos de 
Resumo do GAC anteriores que relatam os fatos recentes relacionados a essa questão: 

● ICANN63 — Barcelona — Resumo pré-encontro — icann63-2-characters-briefing-v2-
20oct18.pdf; 

● ICANN64 — Kobe — Resumo pré-encontro — https://gac.icann.org/file-
asset/public/icann64-ga-briefing-2-characters-country-codes.pdf?language_id=1; e  

● ICANN65 — Marrakesh — Resumo pré-encontro — https://gac.icann.org/file-
asset/public/icann65-gac-briefing-02.2-two-char-country-codes-at-2nd-level-v1-
17jun19.pdf?language_id=1 

Alguns membros do GAC demonstraram preocupação com a decisão de 2016, o que resultou no 
atual processo de liberação de códigos de país, particularmente tendo em vista conselhos 
anteriores do GAC. Outros membros do GAC estão preocupados com o uso dos códigos de país 
deles no segundo nível do DNS. Essas preocupações incluem confusão do consumidor e o uso dos 
códigos de país sem a permissão das autoridades relevantes. 

Após um extenso diálogo e troca de informações entre os membros preocupados do GAC, a 
Diretoria da ICANN e a Organização ICANN sobre o assunto (relatado nos documentos de resumo 
acima), a Organização ICANN elaborou uma ferramenta baseada na web para permitir que os 
membros interessados do GAC pudessem monitorar os registros de códigos de país e território de 
dois caracteres no segundo nível em todos os TLDs. Depois de um grande avanço, a fase final de 
desenvolvimento dessa ferramenta foi concluída logo após o ICANN64 em Kobe. 

A atual ferramenta de pesquisa de registros de códigos de país de dois caracteres é basicamente 
uma tabela de dados que permite aos membros do GAC monitorar os registros de seus códigos de 
país e território de dois caracteres no segundo nível em todos os TLDs. A ferramenta mostra uma 
visualização atualizada de todos os registros atuais de domínios formados por duas letras no 
segundo nível em todos os gTLDs e ccTLDs, e uma data aproximada do registro. A tabela permite 
que o usuário alterne rapidamente entre a visualização de gTLDs e ccTLDs e inclui um recurso de 
classificação dinâmica, filtragem e um conjunto de dados para download em Excel para análises off-
line. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.a
https://www.icann.org/resources/two-character-labels-archive
https://www.icann.org/resources/two-character-labels-archive
http://icann63-2-characters-briefing-v2-20oct18.pdf/
http://icann63-2-characters-briefing-v2-20oct18.pdf/
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann64-ga-briefing-2-characters-country-codes.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann64-ga-briefing-2-characters-country-codes.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-02.2-two-char-country-codes-at-2nd-level-v1-17jun19.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-02.2-two-char-country-codes-at-2nd-level-v1-17jun19.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-02.2-two-char-country-codes-at-2nd-level-v1-17jun19.pdf?language_id=1
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Em 26 de fevereiro de 2019, a Organização ICANN introduziu essa ferramenta formalmente para os 
membros do GAC em um webinário de demonstração. Uma gravação desse webinário está 
disponível no site do GAC em: https://gac.icann.org/sessions/demo-webinar-new-tool-to-monitor-
2-character-country-codes-at-the-second-level (é necessário fazer login como membro do GAC). 

No ICANN64 em Kobe, os membros do GAC concordaram que eles deveriam ter um tempo para 
usar e avaliar a ferramenta e que seria apropriado compartilhar feedback com a equipe da 
Organização ICANN no encontro ICANN66 em Montreal. 

Acontecimentos recentes mais relevantes 

Avaliação da ferramenta de pesquisa de registros 

No ICANN65 em Marrakesh o GAC realizou uma sessão plenária sobre a ferramenta de pesquisa de 
registros (consulte https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-7-session-7-1-second-level-
country-code-registration-search). Durante a sessão, a equipe da Organização ICANN falou aos 
membros do GAC um pouco sobre a história desse assunto, apresentou uma visão geral do atual 
método de autorização e realizou uma demonstração ao vivo sobre o uso da ferramenta de 
pesquisa de registros. Durante a sessão, alguns membros do GAC também compartilharam suas 
observações preliminares sobre a ferramenta e suas experiências com ela. 

Com base nessas discussões de Marrakesh, a equipe da Organização ICANN trabalhou para 
desenvolver uma pesquisa a fim de coletar informações dos membros do GAC sobre o uso da 
ferramenta. Essa pesquisa deve ser compartilhada com o GAC antes do ICANN65. A equipe da 
Organização ICANN também estará presente na reunião do GAC em Montreal para receber 
feedback dos membros do GAC sobre a ferramenta. 

Comunicado do GAC de Marrakesh do ICANN65 

Como "Acompanhamento de conselhos anteriores", o GAC recentemente tratou esse assunto no 
Comunicado do GAC de Marrakesh do ICANN65. Nesse documento, o GAC declarou 

"O GAC continua preocupado que seus conselhos sobre o procedimento de liberação de 
códigos de países no segundo nível em novos gTLDs não tenha sido levado em consideração 
conforme o esperado, e recomenda a adoção de medidas significativas para garantir que 
isso não volte a acontecer no futuro.  

Além disso, o GAC observa o fornecimento de uma ferramenta de busca pela ICANN. Os 
membros do GAC destacaram que a efetividade da ferramenta ainda está sendo avaliada.  

O GAC pede que a ICANN continue em contato com os membros do GAC envolvidos para 
resolver essas preocupações." 

Resposta do scorecard da Diretoria da ICANN ao Comunicado do GAC de Marrakesh 

Em sua resposta do scorecard de 8 de setembro de 2019 ao Comunicado do GAC de Marrakesh 
(consulte, https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann65-marrakech-communique-
scorecard-08sep19-en.pdf) a Diretoria declarou: 

https://gac.icann.org/sessions/demo-webinar-new-tool-to-monitor-2-character-country-codes-at-the-second-level
https://gac.icann.org/sessions/demo-webinar-new-tool-to-monitor-2-character-country-codes-at-the-second-level
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-7-session-7-1-second-level-country-code-registration-search
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-7-session-7-1-second-level-country-code-registration-search
https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann65-marrakech-communique-scorecard-08sep19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann65-marrakech-communique-scorecard-08sep19-en.pdf
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"A Diretoria está ciente das preocupações contínuas de alguns membros do GAC sobre a 
consideração dos conselhos do GAC referentes ao procedimento para a liberação de códigos 
de país de dois caracteres no segundo nível nos novos gTLDs. A Organização ICANN 
apresentou explicações detalhadas sobre seu processo e a consideração pela Diretoria dos 
conselhos relevantes do GAC em um memorando enviado ao GAC em 22 de janeiro de 2019, 
bem como em uma Visão Geral Histórica do processo. A Diretoria também observa que, 
durante a reunião do BGIG no ICANN65 em Marrakesh, foi mencionado que a reunião do 
BGIG no ICANN66 em Montreal poderia ser usada para uma discussão sobre a ferramenta 
de pesquisa de dois caracteres. Entre agora e o ICANN66, a Diretoria recomenda que os 
membros do GAC usem a ferramenta para se familiarizar com ela e anotar preocupações, se 
apropriado." 

Ação do GAC 

Durante esta sessão, os membros do GAC terão a oportunidade de compartilhar suas avaliações e 
experiências e fazer sugestões para melhorar a ferramenta de pesquisa de registros de códigos de 
país de dois caracteres que foi lançada pela Organização ICANN antes do ICANN64. 

Fontes de referência importantes 

● ICANN65 — Comunicado do GAC de Marrakesh —  
● Ferramenta de pesquisa de registros de códigos de país no segundo nível da ICANN: 

https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search  
 

Mais informações 
 

● Página de referência no site da Organização ICANN:  
https://www.icann.org/resources/two-character-labels 

● Página da web de atividades do GAC — códigos de país de dois caracteres no segundo nível: 
https://gac.icann.org/activity/two-letter-country-codes-at-the-second-level 
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