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ICANN 

Para contactar uma pessoa na Internet, é 
necessário introduzir um endereço no 
seu computador - em formato de nome 
ou número. Este endereço tem de ser 
único, de forma a que o computador 
saiba onde localizar o outro. A ICANN 
coordena estes identificadores únicos a 
nível mundial. Sem esta coordenação, 
não existiria uma única Internet global. 

Corporação da Internet para Designação de Nomes e Números 
www.icann.org  

http://www.icann.org/
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Uma visão do ecossistema 



Programa de novos gTLD’s  
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gTLD 

  

RAIZ 

Novos gTLDs IDN ccTLDs 

.marca 

.cidade .sigla 

.gIDNs 

.região .comunidade 

Programa de Novos gTLDs 

 
Programa Trilha Rápida 

 

.name 

.gov 

.mobi 

.asia 
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.edu 
.com 

.cat 

.jobs 

.travel 
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.net 

.tel 

.org 

.int 
.info 

.biz 

.mil 

.aero 

.pro .post 

.coop 

 

.xxx 

.jp 

.br 

.nl .eg 

.eu 

.mx 

.cc 

.cv 

.dm 

.hr 
.py 

.ru 

.sg 

.pt 

.va .ws 

.nz 

.au 
.mo 

.kr 

.jm .tv 

.be 

.cl 

.is 

.tr .cn ccTLD 

.出口 .деньги 
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Novos gTLD’s 
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Exemplos de Novos gTLDs que agregam valor  

 .ONG/.NGO 

 somente ONGs genuinas!    

• Recebe os 2 domínios pelo custo de um (marca) 

• Ambiente seguro – ONG recebe doação pelo Portal. 

• Recebe uma pagina, subir fotos, links, contar sua 

historia....ilimitado. 

Ganha  

Portal   
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Exemplos de Novos gTLDs que agregam valor  

  Comunidade para organizações com foco 

em  sustentabilidade ambiental  

   
  www.going.green  

 

ou  portugues@going.green 
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Exemplos de Novos gTLDs que agregam 

valor  
   Comunidade com foco em ecologia com 

governança e regras rígidas.  

 Ainda não entrou na fase de venda ao mercado  
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Os novos  gTLDs do Brasil  

• Rio (cidade) 

• Bradesco 

• Itau 

• Globo 

• Uol 

• Vivo 

• Natura 

• Ipiranga 

• Ltda 

• Bom  

• Final  
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2 Africa 

Europe 4 

273 gTLDs 

North America 1 

1 Latin America/ 
Caribbean Islands 

575+ novos gTLDs delegados 

Asia/Australia/  
Pacific Islands 

56 gTLDs 6 gTLDs 

93 gTLDs 

159 gTLDs 

As of 16 April 2015 



Acreditação de Registrars 
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Posicionamento do Registrar 
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Departamento da ICANN para apoio aos Registrars  

Acreditação 

Suporte para o Registrar 

Divulgação, capacitação 

Implementação de políticas 
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Departamento da ICANN para apoio aos Registrars  
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2 

RAA 2009: 3 

RAA 2013: 5 

Total: 8  

Africa 

Europe 4 

RAA 2009: 187 

RAA 2013: 591 

Total: 778 

North America 1 

1 

RAA2009: 7 

RAA 2013: 10 

Total: 17 

Latin America/ 
Caribbean 
Islands 

RAA 2009: 45 

RAA 2013: 119 

Total: 164 

Registrars acreditados no mundo  

Asia/Australia/  
Pacific Islands 

RAA 2009: 40 

RAA 2013: 152 

Total: 192 



Benefícios e considerações 
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Benefícios da acreditação  

1 Reputação através da acreditação 

2 
Acesso aos registros de gTLD’s 

 - Seleção de domínios e serviços 

 - Acesso direto às API’s;  - Preços por atacado (registry-level) 

 - Acesso a compras em pacotes 

3 Participação direta na ICANN (Registrar Stakeholder Group) 

 - Eventos de capacitação e atualização 
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Considerações 

Taxas 

 

Obrigações contratuais 

 

Contratos e capital requeridos por TLD 

 

Preços de revenda podem ser competitivos 

 

Apólice de seguro com prêmio de USD 500.000 

(Commercial General Liability)  
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 Demonstrar capacidades de negócio (ou plano) 

 Gerenciamento 

 Comunicação 

 Sistemas de informação  

 https://www.icann.org/resources/pages/policy-statement-2012-

02-25-en?routing_type=path#IIA  

 

 Bons antecedentes dos gestores 

 Gestão de abusos 24x7 

 Validação de dados e verificações 

 Guarda de dados e compartilhamento de informações com o 

registro e público em geral (Whois) 

 Acordos com revendedores e regras de relacionamento 

 Benefícios para o registrante e responsabilidades 

 

Considerações: novos requerimentos 
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Processo de acreditação 

Visão geral 
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Processo de acreditação 

Plano de negócio (qualificações, equipe) 

 

Capacidades técnicas (segurança, resiliência, 

conformidade contratual) 

 

Gerenciamento de risco/seguros (plano de 

continuidade, seguro de USD500.000) 

 

Capitalização (USD70.000 de capital de giro) 
 Podem haver exceções de acordo com o tipo de operação 

 
 



Taxas 
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 Taxa do processo de qualificação: USD3.500 

 

 Taxa anual de acreditação: USD4.000 (4x de USD1.000) 

 

 Taxa variável trimestral +/- USD1.000 (possibilidade de 

redução de 2/3 para registrars com menos de 350 mil 

registros) 

 

 Taxa por transação de gTLD: USD0,18 

 

 Taxas anuais de acreditação: aprox. USD5.000 ~ USD8.000  

  

 Taxas para registros (pode variar para cada operador) 
 

Taxas 



Processo de aplicação 
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Processo de aplicação 

Enviar formulário e taxa 

Revisão e conferências, perguntas 

Aprovação da ICANN, envio do RAA, com 
invoice 

Registrar assina RAA, taxa 

ICANN assina RAA, anuncia para grupo de 
registries.  
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Problemas comuns 

Respostas incompletas ou não específicas 

 

Documentação incompleta 

 

Questões de observância 

 

Capitalização insuficiente 

 

Questões sobre qualificação das equipes  

 

 
 



Maiores informações 
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Mais informações 

Como se tornar um registrar 
www.icann.org/resources/pages/accreditation-2012-
02-25-en  
 

Aplicação 
www.icann.org/resources/pages/application-2012-02-
25-en  
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Mais informações 

Novos gTLD’s 
http://newgtlds.icann.org/reviews 
 
https://gtldresult.icann.org/application-
result/applicationstatus   
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@finkdaniel 

daniel.fink@icann.org 

www.icann.org 

Muito obrigado 

gplus.to/icann 

weibo.com/ICANNorg 

flickr.com/photos/icann 

slideshare.net/icannpresentations 

twitter.com/icann 

facebook.com/icannorg 

linkedin.com/company/icann 

youtube.com/user/icannnews 

Perguntas? 

flickr.com/photos/icann
facebook.com/icannorg
youtube.com/user/ICANNnews
linkedin.com/company/icann
twitter.com/icann
gplus.to/icann
weibo.com/ICANNorg
slideshare.net/icannpresentations

