Relatório de Viagem – Evento Icann 58

Evento: Icann 58 – Copenhagem - Dinamarca
Período: 11/03/2017 a 16/03/2017
Participante: Marcelo Daniel Pagotti

Resumo:

A participação do conselheiro foi focada nas reuniões do GAC – Governmental Advisory
Committee, nas discussões do gTLDs e GSNO, visto a grande quantidade de atividades paralelas
durante o evento.
Por ser a primeira participação no evento, o conselheiro priorizou também as reuniões conjuntas
de conselhos (cNSO-GSNO por exemplo) para ter uma ideia dos encaminhamentos entre os
grupos e agilizar a captura do conhecimento dos tópicos abordados.
Uma sessão muito interessante durante o evento foi o NEXTGEN, onde jovens de vários países
tinham 10 minutos para apresentarem projetos de pesquisa para melhorar a governança dos
nomes da Internet.
Houve também muita discussão sobre proteção de dados privados, assunto recorrente em
várias sessões e que no caso do Brasil, o CGI.br deve continuar avaliando os impactos de leis no
pais nesse sentido.
Outro assunto importante para a saúde financeira do domínio .br foi a discussão do segundo
nível dos domínios genéricos. Vários países demonstraram preocupação em preservar o direito
as duas letras que representam o pais (no nosso caso o BR).

Conclusão:

O ICANN58 foi uma ótima experiência para entender o tão complexa é a política e o
controle dos nomes da Internet.
Grande parte da discussão tem impacto direto na operação do NIC.br e nas sessões do
CGI.br, motivo pelo qual é extremamente recomendada a participação dos representantes das
duas instituições no evento.
Destaca-se a participação fundamental da assessoria do CGI.br durante o evento,
trazendo em real time as principais decisões e assuntos que foram debatidos nas sessões.
Também, destaca-se a participação do embaixador Benedito na condução das reuniões do GAC,
representante os interesses do CGI.br e do Brasil de maneira impecável.

Para o conselheiro, a participação serviu de aceleração no aprendizado do processo de
governança de nomes da Internet e servirá para melhorar a qualidade das discussões nas
sessões do CGI.br.
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