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Missão do IETF

A Missão do IETF é fazer a 
Internet funcionar melhor...

2



O que é o IETF?

● Standards Development Organization (SDO)

● Foco em Padrões Abertos: 
○ Disponíveis para livre acesso e implementação, que independem de royalties e outras taxas e sem 

discriminação de uso.

● Grupo internacional aberto, composto de técnicos, agências, fabricantes, fornecedores e 
pesquisadores (auto-seleção).

● Focado em tecnologias de Internet
● Impulsionado pela adoção do mercado (um padrão real é aquele que as pessoas usam)
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Internet Draft Request For Comments 
(RFC)

Revision Process
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Consenso Aproximado

Mantra do IETF: “We reject kings, presidents and voting. We believe in 
rough consensus and running code (David Clark, 1992)”

● Sem votação formal

● Nenhum papel formal do governo

● E ... sem estandes, promoções de vendas ou outras atividades relacionadas 

a vendas
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E o IRTF?

A Internet Research Task Force (IRTF) promove a evolução da Internet por meio 
de pesquisas aplicadas e de longo prazo na Internet: protocolos, aplicativos, 
arquitetura e tecnologia
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IETF - The Big Picture

● Internet Engineering Steering Group 
(IESG) responsável pela gestão técnica das 
atividades da IETF e do processo de 
padronização da Internet;

● Internet Research Steering Group (IRSG) 
um grupo de membros de vários RGs com 
foco em tópicos de pesquisa de longo prazo 
na Internet

● Internet Architecture Board (IAB) fornece 
supervisão da arquitetura da Internet e do 
processo de padrões

● IETF Administration LLC sede corporativa 
para o IETF, o IAB e o IRTF; fornece suporte 
fiscal e administrativo
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Áreas do IETF
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Como contribuir para a comunidade do IETF?

● Listas de e-mail;

● IETF Meetings (3x ao ano);

● Como se comunicar?
○ Em Inglês!

Você pode definir como a 
Internet vai funcionar!
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IETF – Funcionamento
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The Tao of IETF
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https://www.ietf.org/about/participate
/tao/

https://www.ietf.org/about/participate/tao/
https://www.ietf.org/about/participate/tao/


IETF Datatracker
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https://datatracker.ietf.org/

https://datatracker.ietf.org/


O Livro do IETF
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https://nic.br/media/docs/publicacoes/1/
o-livro-do-ietf.pdf

https://nic.br/media/docs/publicacoes/1/o-livro-do-ietf.pdf
https://nic.br/media/docs/publicacoes/1/o-livro-do-ietf.pdf


Document Stats -- What is Going on in the IETF?
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Document Stats -- What is Going on in the IETF?
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Document Stats -- What is Going on in the IETF?

21 RFCs (1.19%) tem autores da América do Sul.
10 documents (0.09%) tem autores do Brasil.
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O que é o WPIETF?

Evento anual que possui como principal objetivo o fomento e a 
expansão da presença do Internet Engineering Task Force (IETF) na 
América Latina e Caribe.
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Funções do WPIETF

● Apresentar conceitos iniciais sobre o IETF (Internet Engineering Task Force), 
seu funcionamento e ações da comunidade latino-americana e caribenha 
junto a ele;

● Fomentar trabalhos que possam se tornar futuros drafts e RFCs. 

Integrar novos membros ao IETF e melhorar a participação 
latino-americana no desenvolvimento de protocolos responsáveis 
pelo funcionamento da Internet.
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História

● Criado em 2014 pelo grupo IETF-LAC (IETF Latin America and Caribe).
● Atualmente está na sua oitava edição:

○ 2014 em Brasília - DF; 
○ 2015 em Recife - PE; 
○ 2016 em Porto Alegre - RS; 
○ 2017 em São Paulo - SP; 
○ 2018 em Natal - RN; 
○ 2019 em Belém - PA;
○ 2020 na modalidade virtual.
○ 2021 em Florianópolis (evento virtual).

25



26



Patrocinadores e Parceiros
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Que comecem as atividades!
O pai tá on!
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