Aceitação Universal
Resumo

Por que isso importa

A UA (Universal Acceptance, Aceitação Universal) garante que todos

Para ter sucesso no futuro, as organizações precisam garantir que

os nomes de domínio e endereços de e-mail possam ser utilizados
por todos os aplicativos, dispositivos e sistemas que usam a Internet.
Ela é essencial para a continuidade da expansão da Internet e
representa uma porta de entrada para os próximos bilhões de
usuários da Internet. A UA permite que o setor privado, governos e
sociedades atendam melhor às suas comunidades com o uso de um
número cada vez maior de novos domínios, incluindo nomes de
domínio com idiomas especíﬁcos, não baseados em latim, em árabe,
chinês e muitas outras escritas.

Função

seus sistemas funcionem com a infraestrutura de nomes da Internet,
ou seja, o DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de
Domínio). Quando uma empresa estiver preparada para a UA, seus
sistemas e serviços funcionarão com o espaço de nomes de domínio
em expansão contínua. A UA também ajuda as empresas a se
preparar para oportunidades futuras e sucesso, uma vez que oferece
suporte para os clientes utilizarem as identidades escolhidas por eles.
Sites, aplicativos e serviços preparados para a UA resultam em
melhores experiências dos usuários. Quando uma empresa estiver
preparada para a UA, será possível usar endereços de e-mail em
qualquer escrita e de qualquer nome de domínio. Quando um site

A Aceitação Universal resolve um problema que impede alguns

estiver preparado para a UA, ele permitirá que os clientes com nomes

usuários da Internet de concluir transações on-line. Esse problema

de domínio em novos domínios de primeiro nível utilizem-no, bem

pode surgir quando os aplicativos rejeitam ou não resolvem todas

como formulários incluídos nele, sem complicações.

as partes do nome de domínio corretamente, o que pode ocorrer
se esses nomes de domínio tiverem mais de três caracteres (por
exemplo, .photography) ou estiverem em idiomas e escritas
diferentes (por exemplo, .рф para “Federação Russa” na escrita
cirílica). Embora os problemas de UA não sejam novos, o
acréscimo de novos domínios genéricos de primeiro nível

Benefícios da adoção
* A adoção global de novos domínios da Internet

(mais de 1.100 até agosto de 2016) demonstrou que os

* A satisfação e a retenção de clientes

desenvolvedores geralmente fazem suposições muito

* Novas oportunidades de crescimento e receita

simpliﬁcadas ao processarem nomes de domínio. A
Aceitação Universal abrange a aceitação, a validação, o
processamento, o armazenamento e a exibição de
todos os nomes de domínio de maneira semelhante,
consistente e correta.

* A capacidade de envolver novos públicos
* A capacidade de consultar os clientes sobre questões
globais
* A redução de riscos
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Medidas
Seja como um CIO, um desenvolvedor de software ou um consultor governamental, você pode ajudar a tornar a Aceitação Universal uma prioridade. O UASG
(Universal Acceptance Steering Group, Grupo de Gestão da Aceitação Universal) elaborou guias passo a passo e materiais para ajudar a simpliﬁcar o processo.
Para mais informações sobre como participar dessa importante iniciativa, visite www.uasg.tech.

Grupo de Gestão de Aceitação Universal
O Grupo de Gestão de Aceitação Universal é uma iniciativa da comunidade da Internet fundado em fevereiro de 2015 e que tem a tarefa de assumir
atividades que promoverão eﬁcientemente a Aceitação Universal de todos os nomes de domínio e endereços de e-mail válidos. O grupo é formado
por membros de mais de 120 empresas (incluindo a Apple, a GoDaddy, o Google, a Microsoft e a Verisign), além de governos e grupos da
comunidade. O UASG recebe um apoio ﬁnanceiro e administrativo importante da ICANN.

Faça uma pergunta
Para enviar dúvidas ou contribuir com material que possa ser útil para superar as barreiras para a Aceitação Universal, envie um e-mail para
info@uasg.tech.

Denunciar um problema
Se você não conseguir usar um gTLD novo ou internacionalizado, envie um e-mail para globalsupport@icann.org. Inclua o nome do
aplicativo ou do serviço que você estava usando e descreva brevemente qual era seu objetivo e qual foi a resposta do aplicativo ou do
serviço.

Saiba mais

Participe da lista de
e-mails

www.uasg.tech

https://uasg.tech/subscribe

O mundo e a evolução da Internet exigem a nossa dedicação para que os usuários
possam acessar a Internet da maneira que quiserem e usando suas próprias
identidades. Com a priorização da Aceitação Universal poderemos garantir que a
Internet do futuro aceite os idiomas e as tecnologias de hoje.
– Presidente do UASG, Ram Mohan

