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Histórico 
Nos últimos anos, a Organização ICANN iniciou um processo anual para identificar e monitorar a 
evolução de tendências que afetam a ICANN e seu ecossistema como um todo. Esse processo 
envolve a coleta de opiniões da comunidade da ICANN, da Diretoria e da organização. Isso nos 
ajudará a identificar as oportunidades e os desafios que teremos pela frente, a elaborar o 
planejamento e a priorizar as considerações. A coordenação também ocorre com a gestão de riscos 
e oportunidades em curto prazo. Por exemplo, O novo 
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-enplano estratégico da 
ICANN foi elaborado com base nesse trabalho. 
  
Com a rápida evolução da Internet e a diversidade de fatores influenciantes, as tendências podem 
mudar rapidamente de maneiras inesperadas, e novas tendências podem surgir. Para dar à 
comunidade o oportunidade de falar sobre como essas tendências estão evoluindo, a Organização 
ICANN realizará uma Sessão de Tendências de https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-
outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-aheadVisão Estratégica 
no ICANN67, incluindo uma sessão com o GAC na quarta-feira, 11 de março de 2020. 
  
As respostas coletadas nesse processo serão um recurso importante para a comunidade, a Diretoria 
e a organização, particularmente em discussões sobre priorização e quaisquer ajustes nos 
processos de planejamento da ICANN.  
 

Estrutura da sessão 

As tendências identificadas nos anos anteriores serão apresentadas aos participantes como a base 
para discussão. O grupo será dividido em subgrupos para realizar um debate informal no estilo de 
brainstorming, e o resultado dessa conversa será compartilhado com todo o grupo para confirmar 
as observações. 
 
As perguntas feitas aos participantes serão, entre outras: Como você observa a evolução das 
tendências? Existem novas tendências? Que impactos essas tendências têm na ICANN, tanto em 
termos de ameaça quanto de oportunidades? Quais deveriam ser as prioridades da ICANN? 
 
Em seguida, os subgrupos compartilharão suas conclusões com o grupo todo para ampliar a 
discussão e confirmar as opiniões do grupo. 

 

Tendências identificadas em anos anteriores 
As seguintes tendências significativas foram identificadas pela comunidade em 2018. 
  

·      Sobre Segurança: O crescimento exponencial em problemas de segurança compromete 
a estabilidade do DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio), bem como a 
capacidade da ICANN de financiar os investimentos necessários cada vez maiores para 
garantir a continuação dessa estabilidade. 
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·      Sobre a governança da ICANN: O modelo de múltiplas partes interessadas de 
governança da ICANN, que foi desenvolvido para atender às necessidades da ICANN, tem a 
possibilidade de se tornar menos eficiente e mais caro com seu amadurecimento e 
crescimento para responder às necessidades cada vez maiores da nossa comunidade. 
  
·      Sobre o Sistema de Identificadores Exclusivos: A rápida evolução de novas tecnologias 
exige que a ICANN seja responsiva diante dessas mudanças e garanta que o sistema de 
identificadores exclusivos evolua e continue atendendo a base de usuários da Internet no 
mundo todo. 
  
·      Sobre Geopolítica: A crescente importância da Internet em todos os setores aumenta a 
possibilidade de intervenção por parte de governos para obter controle sobre o DNS por 
meio de leis e regulamentos. Ao mesmo tempo, há um risco maior de fragmentação da 
Internet em decorrência de pressões geopolíticas, técnicas e organizacionais. 
  
·      Sobre Finanças: A consolidação no mercado, a incerteza persistente quanto à expansão 
do espaço de nomes de gTLDs, entre outros fatores, pressionam a ICANN e sua capacidade 
de apoiar as necessidades e demandas crescentes da comunidade global. 
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