Rodadas subsequentes de novos gTLDs
Sessões 6, 13 - Discussão do GAC sobre rodadas subsequentes de novos gTLDs
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Objetivo da sessão
Os líderes de tópicos do GAC responsáveis por rodadas subsequentes de novos gTLDs devem
analisar as questões de alta prioridade identificadas pelos membros do GAC no conjunto de
indicadores do GAC, com foco específico nas áreas identificadas pelos membros do GAC no
comentário coletivo do GAC sobre o documento final dos procedimentos subsequentes de novos
gTLDs da GNSO para consideração da Diretoria da ICANN durante o procedimento de comentários
públicos. Para cada tópico prioritário, a sessão se concentrará em:
● Oferecer aos membros do GAC e observadores uma visão geral de cada tópico prioritário,
conforme necessário;
● Discutir ativamente com os membros e observadores do GAC para pedir opiniões, se
necessário, a fim de desenvolver possíveis recomendações do GAC para a Diretoria da
ICANN.

Histórico
Desde que foi incorporada, a ICANN já possibilitou várias expansões do espaço de nomes de
domínio de primeiro nível (TLD). A expansão mais recente e mais significativa começou em 2012, e
já foram adicionados mais de mil novos gTLDs ao DNS.
No contexto da rodada de novos gTLDs de 2012, a ICANN recebeu 1239 solicitações, mas apenas 97
relacionadas a Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs). Isso significa que as empresas e
organizações ocidentais foram as que mais aproveitaram essa oportunidade. Portanto, a próxima
rodada de novos gTLDs deve representar uma boa oportunidade para as empresas e organizações
da Ásia, África, América Latina e outras regiões solicitarem novos gTLDs de IDN. A comunidade da
Internet não vai resolver a questão da exclusão digital só com a criação de novas infraestruturas, o
acesso a conteúdo local é um grande incentivo para aumentar o acesso. Com os IDNs, os usuários
da Internet podem desenvolvem identificadores de Internet com base nas próprias narrativas, nos
próprios idiomas, com as próprias escritas e com os próprios teclados.
Essa expansão recente, conhecida como Programa de Novos gTLDs ou rodada de novos gTLDs de
2012, foi produto de um processo de desenvolvimento de políticas que durou vários anos e contou
com a participação do GAC, que fez contribuições em forma de princípios de políticas,
recomendações de proteção e objeções a solicitações que poderiam gerar preocupações
relacionadas a políticas públicas.
Vários processos1 que embasam as deliberações sobre essas conclusões e questões mais amplas
sobre políticas relacionadas à maior expansão dos gTLDs chamaram a atenção do GAC,
especificamente:
● A Revisão de Concorrência, Confiança e Escolha do Consumidor, cujas Recomendações
Finais (8 de setembro de 2018) estão em processo de implementação, em meio a debates
intensos, de acordo com a decisão da Diretoria da ICANN (1o de março de 2018)
● O PDP de Revisão de todos os Mecanismos de Proteção de Direitos em todos os gTLDs da
GNSO, encarregado de avaliar a eficiência de instrumentos, como a UDRP, a URS e o TMCH,
e sugerir novas recomendações de políticas nessas áreas
● O PDP sobre Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs (Sub Pro PDP) da GNSO, e
incluído nesse grupo, especificamente a Linha de Trabalho 5 sobre Nomes Geográficos no
Primeiro Nível
Desde 2016, o Grupo de Trabalho do PDP de procedimentos subsequentes de novos gTLDs (SubPro)
está deliberando, analisando e debatendo o programa de 2012, e solicita a opinião da comunidade
sobre recomendações de políticas para melhorar a próxima rodada de novos gTLDs. No fim das
contas, o resultado desse Grupo de Trabalho de PDP será a base para a política e as regras da
próxima expansão de gTLDs.

1

Consulte a linha do tempo em https://newgtlds.icann.org/en/reviews para conferir uma visão geral dos processos
relevantes e de algumas interações
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Proposta da liderança para ações do GAC durante o ICANN71
Os membros e observadores do GAC devem:
1. Analisar temas prioritários relacionados ao Relatório Final do WG de PDP de Procedimentos
subsequentes, após o comentário coletivo do GAC sobre o documento final; e
2. Participar ativamente de discussões relevantes para atualizar as posições do GAC sobre tais
temas, com o objetivo de preparar, caso necessário, possíveis recomendações consensuais
e/ou outros comentários do GAC para a Diretoria da ICANN em preparação para a revisão
do documento final do WG do PDP de procedimentos subsequentes pela Diretoria.

Acontecimentos relevantes
No momento da redação deste documento, o WG do PDP de procedimentos subsequentes finalizou
seu trabalho, e o Conselho da GNSO enviou recomendações relacionadas ao relatório final desse
grupo para consideração da Diretoria da ICANN. Isso deu origem a um procedimento de
comentários públicos sobre o documento final sobre os procedimentos subsequentes de novos
gTLDs da GNSO para consideração da Diretoria da ICANN. O GAC enviou um comentário coletivo
para consideração da Diretoria antes do ICANN71.
Alguns acontecimentos recentes foram a publicação da versão preliminar do Relatório Final de
rodadas subsequentes de novos gTLDs , que deu origem a um período de comentários públicos,
encerrado em 30 de setembro de 2020. O GAC enviou um comentário coletivo em 29 de setembro
de 2020.O Relatório Final do WG de PDP de procedimentos subsequentes foi enviado ao Conselho
da GNSO em 18 de janeiro de 2021 e foi adotado pelo Conselho da GNSO em 18 de fevereiro de
2021.
No ICANN71, o GAC terá a oportunidade de revisar seus materiais e posições sobre rodadas
subsequentes de novos gTLDs, em preparação para uma possível resposta formal à solicitação da
Diretoria da ICANN de uma confirmação de que as dúvidas sobre políticas públicas foram
observadas pelo GAC no documento final do WG de PDP, e também de enfocar as áreas de
possíveis próximas etapas para o GAC e participar de discussões importantes sobre temas
prioritários para o GAC.
Depois disso, haverá várias etapas com cronogramas diferentes dentro do Processo de
Desenvolvimento de Políticas, depois da adoção das recomendações finais do PDP de
procedimentos subsequentes pelo Conselho da GNSO em 18 de fevereiro de 2021 e da
recomendação subsequente do Conselho da GNSO para a Diretoria da ICANN:
i.
ii.

iii.

A Diretoria da ICANN pode decidir acionar uma Fase de Design Operacional (ODP);
Consideração das recomendações do PDP, conforme adotadas pelo Conselho da GNSO, pela
Diretoria da ICANN. Oportunidade de recomendações consensuais do GAC para a Diretoria
da ICANN;
Votação da Diretoria da ICANN;
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iv.

Início da implementação das recomendações de políticas (que provavelmente incluirão uma
revisão do Guia do Solicitante) pela organização da ICANN (conforme instrução da
Diretoria).

Após a conclusão dessas etapas em sequência, a organização da ICANN deveria iniciar uma nova
rodada de novas solicitações de gTLDs aproximadamente em 2022, mais ainda a confirmar.

Posições atuais
Consulte o conjunto de indicadores do GAC, analisado pela liderança do GAC, que contém
referências abrangentes de:
a. recomendações e comentários anteriores do GAC fornecidos até hoje;
b. status atualizado das recomendações do Grupo de Trabalho do PDP conforme o
Relatório Final;
c. possíveis próximas etapas do GAC em relação às rodadas subsequentes de novos
gTLDs para discussão no ICANN71
Além disso, o GAC enviou recentemente um comentário coletivo (1o de junho de 2021) ao
procedimento de comentários públicos sobre o documento final da GNSO sobre procedimentos
subsequentes de novos gTLDs para consideração da Diretoria da ICANN.
O GAC recomendou que a nova rodada de solicitações de gTLDs deve ser feita “de uma forma
lógica, sequencial e coordenada” que leve em conta os resultados de “todas as revisões relevantes”,
os requisitos de “interoperabilidade, segurança, estabilidade e resiliência”, “da análise
independente de custos e benefícios”, e, ao mesmo tempo, proponha “uma estrutura consensual de
políticas e administração com o apoio de todas as partes interessadas” (Comunicado do GAC de
Helsinque (30 de junho de 2016), reiterado no Comunicado do GAC de Kobe (14 de março de 2019).
No ICANN70 (25 de março de 2021), o GAC relembrou recomendações anteriores para a Diretoria
da ICANN para observar que “o GAC está buscando uma abordagem coordenada para a
implementação das recomendações especificadas pela Revisão de CCT antes do possível lançamento
de uma nova rodada de gTLDs”.
Além disso, “segundo as recomendações do GAC apresentadas em Montreal (ICANN66), as
correspondências relacionadas com a Diretoria da ICANN e discussões subsequentes, a mais recente
delas em 23 de março durante o ICANN70, o GAC espera receber atualizações periódicas sobre a
consideração das recomendações mencionadas acima, especificamente as recomendações
marcadas como "pré-requisito" ou "alta prioridade" [...] por exemplo, por meio de uma ferramenta
de acompanhamento que identifique o status de cada recomendação em termos de quem está
levando a recomendação adiante, como será a implementação e quando esperar a conclusão,
especificamente com relação às recomendações atribuídas à organização e à comunidade da ICANN
(além da Diretoria). O GAC também relembra suas recomendações para a Diretoria no Comunicado
de Helsinque, que dizia que “uma análise objetiva e independente dos custos e benefícios deve ser
conduzida anteriormente, aproveitando as experiências e os resultados da rodada recente”.
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Tal análise ainda não foi realizada. Com relação a isso, o GAC observa que a fase de design
operacional pode servir de oportunidade para que essa análise ajude a Diretoria a definir se uma
segunda rodada de novos gTLDs seria do interesse da comunidade como um todo”.
Perguntas para consideração do representante do GAC
Em preparação para esta e outras sessões do GAC no ICANN71 e em futuros encontros, considerouse que os representantes do GAC poderiam se beneficiar com uma discussão mais profunda sobre
diferentes temas da ICANN nos próprios governos ou organizações. Como uma experiência para o
ICANN71, a equipe da organização da ICANN colaborou para o desenvolvimento de amostras de
perguntas para consideração dos representantes do GAC durante a preparação para a sessão e para
o compartilhamento de informações nas reuniões - para ajudar nas discussões, compartilhar
práticas recomendadas e possivelmente identificar diferentes abordagens ou estratégias que cada
governo adota diante dessas questões. As perguntas abaixo podem ser usadas pelos leitores para
enfocar o trabalho de preparação ou como forma de ampliar os diálogos em futuros encontros. Fale
com a equipe de apoio do GAC se achar que esse tipo de pergunta pode ser útil para se preparar
para o encontro.
● Você conhece os benefícios e os riscos dos Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs)
para o desenvolvimento de conteúdo local, presença e comunicação na Internet em
praticamente todos os idiomas e escritas locais?
● Seu governo já desenvolveu uma estratégia para incentivar o conteúdo local na Internet?
● Seu governo acha que os TLDs de IDN poderiam complementar esse tipo de estratégia? Se
sim, TLDs de IDN adicionais poderiam complementar essa estratégia?
● O governo acha que essa nova rodada de gTLDs pode representar uma boa oportunidade de
desenvolvimento de IDNs e de acesso a conteúdo local?

Principais documentos de referência
● Conjunto de indicadores do GAC:Status das áreas de maior interesse para o GAC nos
rodadas subsequentes de novos gTLDs
● Relatório Final do Grupo de trabalho de PDP de procedimentos subsequentes de novos
gTLDs
● Comentário coletivo consensual do GAC sobre o documento final de procedimentos
subsequentes de novos gTLDs para consideração da Diretoria da ICANN

Mais informações
● Comunicado do GAC no ICANN70
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● Webinar do GAC sobre o Relatório Final do Grupo de Trabalho de PDP de procedimentos
subsequentes - 1o de março de 2021
● Comentários consensuais coletivos do GAC sobre o Relatório Final das rodadas
subsequentes de novos gTLDs - 29 de setembro de 2020
● Comunicado do GAC no ICANN69 (23 de outubro de 2020)
● Compilação de comentários individuais do GAC (maio de 2020)
● Comunicado do GAC no ICANN68 (27 de junho de 2020)
● Comunicado do GAC no ICANN67 (16 de março de 2020)
● Carta da Diretoria sobre a resposta do GAC às perguntas de esclarecimento da Diretoria da
ICANN sobre as Recomendações do Comunicado do GAC de Montreal (13 de fevereiro de
2021)
● Resposta do GAC às perguntas de esclarecimento da Diretoria da ICANN sobre as
Recomendações do Comunicado do GAC de Montreal (22 de janeiro de 2020)
● Carta do presidente e CEO da ICANN ao presidente do GAC em relação à revisão de CCT e
rodadas subsequentes de novos gTLDs (16 de dezembro de 2019)
● Comunicado do GAC no ICANN66 (6 de novembro de 2019)
● Conjunto de indicadores do GAC sobre ações da Diretoria em relação às recomendações
finais da revisão de CCT (6 de junho de 2019), em anexo ao documento sobre a revisão de
CCT para a Sessão 11.1 de notícias sobre as revisões da ICANN
● A resolução da Diretoria da ICANN e o conjunto de indicadores de ações da Diretoria em
relação às recomendações finais da revisão de CCT (1o de março de 2019)
● Recomendações finais da revisão de CCT (8 de setembro de 2018)
● Recomendações do Comunicado de Helsinque sobre Futuros Procedimentos e Políticas de
gTLDs (30 de junho de 2016)

Anexo A: Principais marcos cronológicos do trabalho do grupo de procedimentos
subsequentes
O PDP sobre os Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs da GNSO foi iniciado em 17 de
dezembro de 2015 para determinar “se é necessário fazer alterações ou ajustes nas recomendações
de políticas existentes[...]” no que diz respeito às políticas originais que o regulamento do Grupo de
Trabalho reconhece que “foram elaboradas a fim de produzir mecanismos sistematizados e contínuos
para os solicitantes proporem novos domínios de primeiro nível”.
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Algumas etapas importantes do Grupo de Trabalho do PDP até agora foram:
● uma primeira rodada de consultas com a comunidade sobre assuntos gerais (meados de
2016)
● uma segunda rodada de consultas com a comunidade sobre uma série de tópicos mais
específicos (março a maio de 2017). Foram recebidos 25 comentários.
● um Relatório Inicial (3 de julho de 2018) documentando as deliberações do Grupo de
Trabalho, as recomendações preliminares, as possíveis opções, bem como perguntas
específicas para a Comunidade da ICANN. Foram recebidos 72 comentários. em um período
de três meses.
● um Relatório Inicial Complementar (30 de outubro de 2018) direcionado a um conjunto
mais limitado de assuntos adicionais, como leilões, comentários de solicitações, alterações
em solicitações e a proposta de melhorar o suporte de registradores de novos gTLDs. Foram
recebidos 14 comentários.
● um relatório Inicial suplementar da linha de trabalho 5 (5 de dezembro de 2018) dedicado ao
uso de nomes geográficos no primeiro nível2.
● O Grupo de Trabalho completo analisou os comentários públicos sobre o relatório inicial e no
relatório inicial suplementar para o ICANN66.
● A versão preliminar do Relatório Final sobre rodadas subsequentes de novos gTLDs foi
publicada para comentários públicos em 20 de agosto de 2020.
● O Relatório Final de rodadas subsequentes de novos gTLDs entregue ao Conselho da GNSO
em 18 de janeiro de 2021 e enviado para comentários públicos em 22 de abril de 2021.
O Relatório Final e o relatório de recomendações do Conselho da GNSO foi enviado à Diretoria da
ICANN para análise e consideração em 24 de março de 2021.
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2

O desenvolvimento de políticas na área de nomes geográficos é tratado separadamente no GAC, que formou um
Grupo de Trabalho interno para essa finalidade. Consulte os recursos apropriados no site do GAC sobre o Grupo de
Trabalho de Nomes Geográficos e suas atividades relacionadas à Linha de Trabalho 5 do PDP sobre os Procedimentos
Subsequentes da GNSO.
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