
Revisão do serviço de diretório de 
registros (RDS)
(antes conhecido como WHOIS2)

Convocação 
de voluntários!
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Bem-vindo!

Interessado em saber o que 

significa a revisão do serviço de 

diretório de registros ou RDS 

(antes WHOIS)?

O objetivo desta apresentação 

é compartilhar as razões pelas 

quais o RDS é tão importante, 

quais as habilidades 

necessárias, o que está 

envolvido e como você pode se 

candidatar!
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Ajude a 
manter o 
RDS/WHOIS 
preciso, acessível e 
seguro.

Faça parte da equipe de revisão da ICANN que analisará e fará 
recomendações sobre os requisitos de consistência, eficiência 
e eficácia do serviço de diretório de registros!

A comunidade global precisa de você
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Possibilitar uma Internet

livre e aberta

Moldar a expansão e 

a evolução da Internet

Uma só Internet
interoperável, apoiada
por sistemas de 
identificadores
exclusivos, seguros, 
estáveis e flexíveis

Nossos esforços coletivos sustentam um objetivo comum
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Processos Ações Resultados

As revisões nos ajudam a analisar o passado...
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Inovar e evoluir

Permanecer responsável

... para melhorar o futuro
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Aplicam as 
práticas 
recomendadas  
do setor

Acompanham as 
tendências de negócios e 
os modos de trabalho

Conectam a 
inovação com os
compromissos da 

ICANN

Garantem 
adequação à
visão e ao
planejamento

estratégico

As revisões apoiam uma cultura de aperfeiçoamento contínuo
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Maior envolvimento da 
comunidade em cada 
etapa 

O que significam as revisões após a transição?

Padrões 
operacionais
Estabelecer um 

roteiro

para as revisões

Menor 
frequência, 
maior impacto
Ciclo de revisão de 

5 anos

Seleção pela 
comunidade
Os líderes da 

comunidade 

selecionam as 

equipes de revisão

Consistente, eficiente e eficaz
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v

CONFORMIDADE

As informações de 

contato do WHOIS 

estão corretas?

CONFLITOS

Como a ICANN 

pode abordar a 

proteção de dados 

e a privacidade em 

um serviço de 

diretórios?

IMPLEMENTAÇÃO

Em que medida a 

ICANN implementou 

as recomendações da 

revisão anterior?

Principais perguntas que a revisão do RDS/WHOIS pode abordar

1 2 3
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Foco da revisão do RDS/WHOIS

Entender a política atual do RDS/WHOIS

Examinar a coleta de dados do WHOIS

Recomendar melhorias
• Melhoria do RDS/WHOIS atual

Examinar revisões anteriores
• As recomendações anteriores foram implementadas?

• Isso melhorou a situação?

Identificar lacunas
• Gerenciamento do WHOIS pela ICANN

• Cumprimento de contratos
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Tornar o WHOIS mais compreensível
Criar o whois.icann.org para dar explicações do 
WHOIS e do centro de conhecimento 
desenvolvido

Impacto da primeira revisão do WHOIS

NECESSIDADES
identificadas

SOLUÇÕES
desenvolvidas

Tornar os registros do WHOIS mais acessíveis
Disponibilidade da ferramenta de pesquisa de 
registros do WHOIS em whois.icann.org

Entender a precisão do WHOIS
Lançar o sistema de emissão de relatórios 
sobre precisão do WHOIS
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Para desenvolver 
valiosas 
habilidades, 
experiência e 
expertise

Para construir e
proteger o futuro 
da Internet para
todos Para construir 

relacionamentos com 
uma rede global de 
profissionais

Para participar do diálogo 
de participação múltipla 
global e aprimorar a 
ICANN

Para se tornar um 
membro colaborador 
da comunidade da 
ICANN

Por que os membros da comunidade participam?
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Quais são as responsabilidades dos membros da equipe de revisão?

Planejar a 
revisão
Desenvolver o 

escopo, as 

principais 

perguntas e o 

planejamento do 

projeto

Executar a 
revisão
Fazer pesquisa, 

elaborar 

conclusões 

baseadas em 

fatos e preparar a 

versão preliminar 

do relatório

Obter 
feedback
Buscar feedback 

público e 

consultar 

especialistas na 

matéria

Preparar 
o relatório
Finalizar os 

relatórios com 

recomendações 

para obter 

resultados 

mensuráveis

Entregar o 
relatório 
final
Fazer 

recomendações 

para análise da 

diretoria

1 2 3 4 5

DIRETORIA

Esta revisão pode levar até 12 meses

Observação: este cronograma pode ser reduzido para seis meses se o escopo da revisão do RDS for limitado 
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DIRETORIA

O que a revisão produzirá?

ESPECÍFICAS
MENSURÁVEIS
ACIONÁVEIS
RELEVANTES
TEMPORAIS

A diretoria aceita, 
aceita com alterações 

ou rejeita as 
recomendações

As recomendações S.M.A.R.T 
estabelecem expectativas 
acertadas e impulsionam 
resultados bem-sucedidos.

As recomendações 
tornam-se 

procedimento 
operacional 

padrão

EQUIPE DE
IMPLEMENTAÇÃO

Planeja a 
implementação 

efetiva das 
recomendações

EQUIPE 
DE REVISÃO

DA COMUNIDADE

A equipe de revisão 
emite recomendações 

S.M.A.R.T.

O membro da equipe de revisão acompanha a implementação
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Seu compromisso e sua responsabilidade pessoal

Teleconferências 
semanais

de 2 a 3 horas

Teleconferências adicionais,

conforme necessário 

Várias reuniões 
presenciais

da equipe

Está disponível ajuda de viagem

para os membros da equipe

Necessidade total de

tempo por semana

*Variará de acordo com a

quantidade de trabalho 

independente

Compromisso de tempo previsto para os membros da equipe de revisão durante a revisão de 12 meses:

6*
horas

Cada membro da equipe tem uma 
responsabilidade individual por uma 
revisão eficiente

Observação: este cronograma pode ser reduzido para seis meses se o escopo da revisão do RDS for 

limitado 
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Conhecimentos gerais e habilidades necessárias

• Compromisso e tempo para participar

• Espírito de equipe, atitude de busca de consenso

• Disposição para aprender

• Disponibilidade para colaborar

• Objetividade – deixar de lado as opiniões pessoais

• Habilidade de análise

• Capacidade de tirar conclusões com base em fatos

• Boas habilidades de comunicação com o uso de 

vários métodos e ferramentas
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São necessários conhecimentos específicos e expertise

• Ex-membro da 1ª equipe de revisão do WHOIS ou foi um 
colaborador ativo nesse trabalho

• Ex-membro do grupo de trabalho de especialistas em serviços de 
diretório de gTLDs

• Operação do sistema de nomes de domínio (DNS)

• Coleta de dados de registrantes do WHOIS, conformidade, 
gerenciamento dos serviços de diretório (RDDS)

• Tradução e transliteração das informações de contato do WHOIS

• Procedimento da ICANN para resolução de conflitos do WHOIS com 
a lei de privacidade

• Entendimento sobre malware e vetores de invasão e como resolvê-
los, inclusive crimes cibernéticos

• Processo de isenção para a retenção de dados do WHOIS
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Datas e prazos de revisão do RDS/WHOIS

= principais prazos

PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE 
RECOMENDAÇÕES

CRONOGRAMA PREVISTO

Comunidade

Publicação da convocação de 

voluntários

28 de outubro de 2016

Previsão de publicação do relatório final

de 10 a 15 de março de 2018

Prazo para candidaturas à equipe 
de revisão

7 de dezembro de 2016

Publicação dos solicitantes

10 de janeiro de 2017

Seleção e anúncio da equipe de 
revisão

23 de fevereiro de 2017

1ª reunião da equipe de revisão

de 11 a 16 de março de 2017

*Observe que este cronograma pode ser reduzido para seis meses se o escopo da revisão do RDS for limitado 

Publicação do relatório preliminar da 
equipe de revisão para revisão e 
comentários públicos
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Seleção da equipe de revisão do RDS/WHOIS

A ICANN emite a convocação de voluntários

Os candidatos interessados se apresentam

A ICANN encaminha as solicitações às respectivas SOs e ACs

As SOs e os ACs usam seus próprios processos, auxiliados por cartão de 

pontos e pelos respectivos critérios de seleção, e fornecem uma lista de no 

máximo 7 candidatos aos presidentes das SOs e ACs

Os presidentes das SOs e ACs selecionam até 21 candidatos e publicam a lista

A liderança das SOs e dos 

ACs selecionará os 

representantes da equipe 

de revisão do serviço de 

diretório de registros de 

acordo com a expertise e 

a diversidade (gênero e 

região).

1

2

3

4

5

ASO ccNSO GNSO ALAC RSSAC GAC SSAC
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Agradecemos por seu interesse!

Candidate-se para a revisão 
do RDS/WHOIS

Você encontrará outros 
detalhes sobre o processo de 
inscrição e seleção em 
http://bit.ly/2e5o6Yi

Esperamos receber sua 
inscrição!

http://bit.ly/2e5o6Yi

