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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE
Declaração do ALAC sobre o Roteiro Preliminar para a Aceitação Universal de TLDS
Introdução
Satish Babu, vice-presidente da Organização regional de At-Large da Ásia, Austrália e Ilhas do Pacífico
(APRALO) redigiu uma versão preliminar desta Declaração após discussão sobre o tópico no At-Large e nas
listas de e-mail.
No dia 9 de julho de 2014, esta Declaração foi publicada sobre o Roteiro Preliminar de Aceitação Universal
de TLDs do At-Large.
No mesmo dia, Olivier Crépin-Leblond, Presidente do ALAC, solicitou que a Equipe de Política da ICANN, em
apoio ao ALAC, enviasse a todos os membros At-Large uma Convocação por Comentários sobre as
Recomendações por meio da Lista de e-mails de anúncios do At-Large.
No dia 19 de julho de 2014, uma versão incorporando os comentários recebidos foi publicada no espaço de
trabalho mencionado anteriormente, e o Presidente solicitou que a equipe abrisse uma votação para
ratificação pelo ALAC da Declaração proposta.
No dia 27 de julho de 2014, a Equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da
Declaração pelo ALAC com 15 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. É possível revisar o resultado
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4126T6VpUGqc8y5vU86jKNBr.

Resumo
1. A Aceitação Universal é muito importante para manter a confiança pública no ecossistema de nomes de
domínio em evolução, além de facilitar a participação de grandes setores da população mundial.
2. O ALAC reconhece o trabalho da ICANN para elaborar a estrutura preliminar, pois esse será um benefício
significativo para as comunidades de usuários finais.
3. O ALAC destaca a importância de garantir que haja interações frequentes e fluidas entre as partes
interessadas que trabalham juntas para chegar à Aceitação Universal.
4. O ALAC recomenda a criação de um mecanismo intermediário entre comunidades que facilite as
interações entre partes interessadas e permita a retenção organizacional de questões e aprendizado.
5. O ALAC recomenda o monitoramento do progresso da UAI com base nos indicadores identificados em
conjunto.
6. O ALAC reitera a necessidade de divulgação constante em todas as comunidades de partes interessadas,
especialmente de usuários finais, para a disseminação de informações sobre a Aceitação Universal.
7. O ALAC recomenda que a ICANN explore o uso de mecanismos que permitam a validação rápida de TLDs
para aumentar a confiança do usuário final.
8. O ALAC sugere que o trabalho de divulgação voltado para os usuários finais seja realizado consultando a
comunidade At-Large.

A versão original deste documento é o texto em inglês, disponível em http://www.atlarge.icann.org/correspondence. Sempre que
houver ou for percebida uma diferença na interpretação de uma edição traduzida deste documento e o texto original, o texto
original terá preferência.

Declaração do ALAC sobre a Estrutura Preliminar de Aceitação
Universal de TLDS
Prefácio
Aceitação Universal é a capacidade universal e consistente de usar Domínios de Primeiro Nível (TLDs)
existentes, ccTLDs de Nomes de Domínios Internacionalizados (IDN) ou novos gTLDs "independentemente
do script escrito e da extensão ou antiguidade de um TLD." A Aceitação Universal é um fator crítico para
promover e garantir a concorrência, a confiança e escolha do consumidor no mercado de DNS.
A UAI (Iniciativa de Aceitação Universal) é uma iniciativa interna da ICANN que tenta resolver essas
preocupações usando seus grupos constituintes com várias partes interessadas de forma colaborativa e
coordenada, aplicando recursos adicionais conforme necessário. A UAI se concentra não só nos IDNs, mas
em todos os TLDs.
No dia 18 de junho de 2014, a equipe da ICANN apresentou um documento preliminar sobre o roteiro
proposto para a Iniciativa de Aceitação Universal. Ele foi baseado em trabalhos anteriores, inclusive o
Relatório Final do Grupo de Trabalho Conjunto ccNSO-GNSO (JIG) sobre a Aceitação Universal de TLDs de
IDN.
Resposta do ALAC ao Roteiro Preliminar
1. Sob o ponto de vista do usuário final, a Aceitação Universal é muito importante para manter a confiança
pública no ecossistema de nomes de domínio em evolução, além de facilitar a participação de grandes
setores da população mundial que até agora estão excluídos da utilização do DNS por falta de
compatibilidade com seus scripts.
2. O ALAC registra seu reconhecimento ao trabalho da ICANN para a elaboração do roteiro. Quando
implementado, ele será um benefício significativo para as comunidades de usuários finais representadas
pelo ALAC.
3. Devido ao grande número de partes interessadas que precisam trabalhar juntas para chegar à Aceitação
Universal — inclusive operadores de DNS, fornecedores de software, provedores de serviços, órgãos de
protocolos e padrões, operadores de sistemas e redes, profissionais de segurança e usuários finais — é
importante garantir que haja interações frequentes e fluidas entre elas.
4. O ALA recomenda a criação de um mecanismo intermediário entre comunidades que facilite as
interações entre partes interessadas e permita a retenção organizacional de questões e aprendizado,
funcionando como uma base de conhecimento para todos os aspectos da Aceitação Universal.
5. O ALAC também recomenda o monitoramento do progresso da UAI com base nos indicadores
identificados em conjunto como parte do mecanismo mencionado, de forma que esse progresso fique
claro.
6. O ALAC reitera a necessidade de divulgação constante em todas as comunidades de partes interessadas,
especialmente de usuários finais, para a disseminação de informações sobre a Aceitação Universal.
7. O ALAC recomenda que a ICANN explore o uso de mecanismos leves, que permitam a validação rápida
de TLDs para aumentar a confiança do usuário final.
8. O trabalho de divulgação voltado para os usuários finais deve ser realizado consultando a comunidade
At-Large.

