
ESTA TUDO DOMINADO
PLANETA DIGITAL O número ainda é modesto na indústria mundial,
mas o Brasil festeja i milhão de endereços na internet

POR RODRIGO MARTINS

R
estrita a cerca de 60 mil usuá-
rios acadêmicos até 1995, a
internet brasileira precisou
de pouco mais de uma déca-
da para ultrapassar a marca

de l milhão de endereços com a termi-
nação ".br". Recém-alcançado, o núme-
ro pode impressionar à primeira vista,
mas é bastante modesto diante dos 105
milhões de domínios existentes em to-
do o mundo, a maioria dos quais con-
centrada nos Estados Unidos e na Eu-
ropa. Ainda assjm, garante ao Brasil
uma posição entre as dez nações com a
maior presença na web.

O fenômeno é decorrente de um au-
mento anual de 20% no cadastro de en-
dereços brasileiros, algo em torno de 11
mil novos domínios por mês. "Não há
dúvidas de que a participação do
País nas diretrizes da rede mundial
será cada vez mais relevante", co-
memora Demi Getschko, diretor-
presidente do Núcleo de Informa-
ção e Coordenação do Ponto BR
(NIC.br), entidade sem fins lucra-
tivos, responsável pela administra-
ção dos domínios nacionais.

Alguns especialistas, contudo, não
vêem motivo para festa. Há quem
critique a demora do País em che-
gar a esse patamar, uma vez que
mais de 21 milhões de brasileiros
utilizam computadores conectados
à internet em casa, a sétima maior
taxa de acessibilidade do mundo, se-
gundo o Ibope/NetRatings. Outros
lamentam a burocracia para o ca-
dastro de novos endereços, o que
impõe limitações ao crescimento do
setor. De toda forma, quase todos
concordam que o mercado conti-
nuará em expansão, impulsionado
pelo barateamento nos custos de
hospedagem dos sites e pelas opor-
tunidades de negócios em torno da
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publicidade on-line. Fora, é claro, os nu-
merosos casos de espertinhos que regis-
tram domínios com palavras-chave, no-
mes de empresas e artistas de olho em
uma venda futura.

"O cenário não é ruim,
mas o Brasil pode cres-
cer muito mais do que o
verificado nos últimos
anos", opina Erica Saito,
gerente de Marketing
da VeriSign na América^
Latina, empresa que *
controla o portfólio glo-
bal de domínios ".com"
e ".net". "Nós já estive-
mos na sexta colocação
do ranking e, agora, ocupamos o déci-
mo lugar. O País perde posições por não
acompanhar o crescimento mundial,
hoje na faixa dos 30% ao ano".

Uma das
explicações para
o crescimento
abaixo da média
é o excesso
de burocracia

Na avaliação da executiva, a exigên-
cia de muitos documentos para o regis-
tro de um domínio ".br" torna o proces-
so excessivamente moroso e desestimu-

la as empresas de menor
porte. "A Espanha dei-
xou as regras mais flexí-
veis e teve um cresci-
mento de quase 400%
no último ano. A França
fez o mesmo e aumentou
o número de domínios
em 90%", compara.

Frederico Neves, dire-
tor de Serviços e Tecno-
logia do NIC.br, não con-
corda com a crítica. "O

nosso papel é prestar um serviço para a
rede, e não vender domínios a toque de
caixa. Isso só incomoda àqueles que ten-
tam lucrar com a especulação no comér-

cio de domínios, até porque o usuá-
rio comum pode efetivar o cadas-
tro em menos de oito horas."

Os ataques à liberalização no ca-
dastro de novos endereços são en-
dossados pelo diretor-presidente
do NIC.br. De acordo com Getschko,
o comércio de domínios ".com" é
tão intenso que mais de 50 milhões
de endereços são registrados e ex-
cluídos em menos de um mês.
"Muitas empresas testam uma pa-
lavra-chave para ver se o site tem
visitação. Se a estratégia funcionar,
elas usam a página para lucrar com
a hospedagem de links patrocina-
dos. Caso contrário, desistem logo
do domínio", explica.

E difícil calcular o volume de di-
nheiro que circula nesse setor. A
taxa cobrada pelos registros nacio-
nais varia de país para país. No
Brasil, onde o serviço custa 30
reais, estima-se que a receita gera-
da seja de, no mínimo, 30 milhões
de reais por ano. Na Argentina, é
totalmente gratuito. Os domínios



internacionais, a exemplo do
".com" e do "net", são vendidos a
preços de mercado, com gran-
des variações entre o que
é cobrado por uma ou
outra empresa habili-
tada a efetuar o ca-
dastro na web.

Em alguns ca-
, .r 6sós, a diferença en-

tre os preços tam-
bém depende da pa-
lavra registrada, co-
mo comprova um
leilão de domí-
nios realiza- V
do em Holly-
wood na úl-
tima sema-
na. Enquan-
to um endere-
ço convencional pode ser
comprado por menos de 10
dólares, a administradora Moni-
ker.com tentou vender o endereço
hell.com por l milhão de dólares. Não
houve interesse pela página do "in-
ferno", mas outros endereços cadas-
trados com palavras-chave tiveram
um resultado melhor. Na mesma
ocasião, o cameras.com foi arrema-
tado por 1,5 milhão de dólares. O sexe-
ducation.com custou 120 mil dólares.

A estratégia de registrar domínios
com palavras que representam catego-
rias de produtos e serviços levou o micro
empresário Adriano Viegas, de 46 anos,
a comprar mais de 300 domínios em
1996. Ainda hoje ele mantém cerca de
40 endereços, como o brinquedos.com.br.
"Em parceria com o Google AdWords e
o Buscapé, nós organizamos um catálo-
go com 3 mil anúncios. O site tem uma
média superior a 1,1 milhão de page-
views por mês", diz Viegas. Mas ele ga-
rante que não explora todos os domínios
que possui com links patrocinados.
"Meu principal negócio é um site que faz
reservas para uma rede de hotéis e pou-
sadas conveniadas."

Essas experiências, no entanto, repre-
sentam pouco dentro do mercado de
anúncios pay-per-click. "Há empresas
que possuem mais de 40 mil domínios
disponíveis para o mercado publicitário",
afirma Agenor Castro, gerente de Mar-
keting do grupo Yahoo! na América do
Sul. Apenas nos Estados Unidos, a publi-

cidade on-line movimenta mais de 5,8
bilhões de dólares por ano e 40% dessa
soma é destinada a links patrocinados.
"O mercado brasileiro ainda engatinha.
Cerca de 15% da publicidade on-line é
reservada para esse tipo de anúncio, algo
em torno de 30 milhões de reais."

No sistema pay-per-click, o anun-
ciante não paga pela exposição da pro-
paganda, e sim pelo número de vezes
que o internauta clica no link da em-

presa, geralmente apresentado no F
topo de uma página de buscas ou em 3
destaque nos sites de interesse. O g
Yahoo! do Brasil cobra, no mínimo, i
15 centavos de real por clique. Mas l
o preço varia de acordo com a pala- |

vra-chave e a |
posição que o °
anunciante de-
seja na lista dos
links patrocina-

dos. Além de alu-
gar espaço para pu-

blicidade em suas
próprias páginas,
o Yahoo! traba-
lha em parceria

fie com dezenas de
mj outros sites e por-

tais, como o iG e
o Ibest. Todos eles

recebem uma por-
centagem dos lucros
obtidos com esse ti-

po de anúncio.

Outro fator que estimula o crescimento
do mercado de domínios no Brasil é o
barateamento nos custos de hospeda-
gem. Isso acontece porque, para ter uma
home page, não basta*simplesmente re-
gistrar o endereço na web. É necessário
abrigar o site em um servidor. "O custo
desse serviço diminuiu bastante nos úl-
timos anos. Hoje, existem bons pacotes
por 30 reais mensais", garante Gilberto
Mautner, vice-presidente de TI e novos
negócios da Locaweb, que hospeda mais
de 2,5 mil novos sites por mês.

Algumas empresas de hospedagem
costumam vender os domínios a preço
de custo. O lucro é obtido com os servi-
ços agregados, como o aluguel do servi-
dor, a assistência de webdesigners e o
gerenciamento de e-mails. Mas tam-
bém existem aqueles que ganham di-
nheiro exclusivamente com o comércio
de domínios, especialmente com a ven-
da de endereços que têm a extensão
".com" e ".net". Detentora do monopó-
lio desse tipo de registro, a VeriSign não
presta o serviço diretamente ao usuário,
como faz o NIC.br com os domínios na-
cionais. Por isso, há uma rede de distri-
buição da empresa americana em todo
o mundo. Para o revendedor, o custo de
cada domínio é de cerca de 6,5 dólares.
O que é cobrado além desse valor vai
para o caixa das empresas credenciadas.
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Para Ricardo Vaz Monteiro, diretor-
executivo da Nomer.com, a falta de infor-
mações é um entrave para o desenvolvi-
mento do setor. "As pessoas não sabem o
que é preciso para montar um site ou re-
gistrar um endereço", lamenta. Em 2005,
ele lançou um guia (www.escolhao-
seu.com) para orientar o usuário na sele-
ção de um domínio. "O livro apresenta
dicas simples, como a escolha de nomes
curtos para o endereço. Isso facilita a me-
morização e evita erros de digitação."

Outra sugestão de Monteiro é o regis-
tro simultâneo do mesmo nome em do-
mínios de extensões diferentes. Uma em-
presa, por exemplo, deve garantir tanto o
registro ".com" como o "com.br". "Se ela
não tomar essa precaução, corre risco de
que algum espertinho faça o registro an-
tes, para o uso inadequado da marca."

Recentemente, o Banco Itaú recor-
reu à Justiça para poder usar o próprio
nome. Um desconhecido registrou os
domínios bancoitaú.com e itaúperson-
nalité.com, e ambos com acento, e tentou
vendê-los por 50 mil reais cada. Pro-
prietário de mais de 270 domínios com
a palavra "itau", o banco não aceitou a
oferta e entrou, em julho de 2006, com
uma queixa na Organização Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI).

A investigação, conduzida por três árbi-
tros do órgão internacional, concluiu
que 'os endereços eram idênticos à mar-
ca da instituição financeira e, no fim de
setembro, decidiu pela transferência
dos domínios ao Itaú.

De acordo com a advogada Patrícia
Peck, especialista em Direito Digital, o
problema é bastante recorrente. "A utili-

zação irregular, ilegal e predatória do
nome da empresa, bem como o cadastro
de domínios similares, pode configurar
crime contra o registro da marca e de
concorrência desleal, basta consultar a
Lei da Propriedade Industrial", alerta.

Quando a disputa é por um domínio
internacional, como no caso do Itaú,
geralmente o processo é conduzido por
meio de uma arbitragem da OMPI. Se
a queixa estiver relacionada a um en-
dereço ".br", a empresa reclamante pode
acionar a Justiça brasileira. A pena para
o crime pode chegar até a um ano de
detenção, mas geralmente acaba em
um acordo entre as partes ou com o pa-
gamento de indenização.

O escritório de Patrícia oferece um
trabalho de prevenção às empresas.

LADOS. Castro

ganha com

anúncios.

Patrícia alerta

sobre os crimes

"Monitoramos a web para identificar
pessoas que utilizam um domínio simi-
lar ou com erro de digitação, na tentati-
va de obter vantagens indevidas ou rea-
lizar fraudes." A equipe da advogada
também procura mapear todos os ende-
reços que o cliente precisa cadastrar
para evitar esse imbróglio. "Uma vez re-
comendamos o registro de mais de 300
domínios a uma única empresa. Além
de aumentar a visitação do site, a manu-
tenção desses endereços é muito mais
barata do que um processo judicial." •
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