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O que é a ICANN?
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Corporação
da Internet

para Designação
de Nomes

e Números

ICANN
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Nossos parceiros

The Internet  
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for Assigned 
Names and 

Numbers

ISOC

Domain 
Name  

System  
Operators

Root  
Server  

Operators

NIC.br
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Latin America  
and Caribbean 

 Network  
Information  

Center

International  
Organization for 
 Standardization

World  
Wide Web  
Consortium

Institute of  
Electrical and 
 Electronics  

Engineers

American  
Registry for 

 Internet  
Numbers

Réseaux IP  
Européens  

Network  
Coordination 

 Centre

ISPs

Em coordenação com nossos parceiros, 
ajudamos a fazer a Internet funcionar.

Outros

OutrosOutros
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Missão da ICANN

Coordena atribuições 
na zona-raiz do DNS

Facilita a coordenação da 
operação e evolução dos 
servidores raiz do DNS

Colabora com outras entidades para prover registros 
necessários para o funcionamento da Internet de acordo com 
especificações.

Coordena políticas para 
nomes de dominio de 
segundo nível em gTLDs

Coordena a distribuição 
de blocos IP e números 
de AS
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A missão da  Corporação da Internet para Designação de Nomes
e Números (ICANN) é garantir a operação estável e segura dos 

sistemas de identificadores exclusivos da Internet.

Especificamente, a ICANN:
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Utilizar 
processos 
abertos, 
transparentes e 
ascendentes 
para o 
desenvolvimento 
de políticas

Missão da ICANN

Compromissos e valores essenciais

Preservar e 
aprimorar a 
estabilidade, 
segurança, 
resiliência e 
abertura do 
DNS.

Operar com 
eficiência e 
excelência 
demonstrando 
integridade 
fiscal 

Learn more

1 32

www.icann.org
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Estrutura da ICANN
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O grupo dos provedores na ICANN

Representa o setor de conectividade, contribui nas diversas 
discussões técnicas e macropolíticas:

  Impacto do lançamento de novos nomes de domínio 
genéricos

  Universal Acceptance
  Impactos dos novos gTLD’s
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Seja um membro:   www.ispcp.info 
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Boas práticas com DNS

https://youtu.be/epWv0-eqRMw 

https://youtu.be/epWv0-eqRMw
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O que é DNSSEC?

 DNSSEC = “DNS Security 
Extensions”

 É um protocolo que está sendo 
implantado atualmente para proteger 
o Sistema de Nomes de Domínio 
(DNS).

 O DNSSEC adiciona segurança ao 
DNS ao incorporar criptografia de 
chave pública na hierarquia do DNS, 
resultando em uma PKI (Public Key 
Infrastructure, infraestrutura de chave 
pública) única e aberta para nomes de 
domínio.

 Resultado de mais de uma década de 
desenvolvimento de padrões abertos
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Criptografia de Chave Pública e DNSSEC
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Uso global de validação DNSSEC

https://stats.labs.apnic.net/dnssec/XA?hc=XA&hx=1&hg=0&hr=1&w=30&g=1

https://stats.labs.apnic.net/dnssec/XA?hc=XA&hx=1&hg=0&hr=1&w=30&g=1
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www.internetsociety.org/deploy360/dnssec/maps/ 

http://www.internetsociety.org/deploy360/dnssec/maps/


Visit us at icann.org

Muito obrigado !     daniel.fink@icann.org
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