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A ICANN é uma organização não governamental sem fins lucrativos que congrega diversas 
entidades. Foi criada através de um acordo político e visa fomentar o crescimento e a 
estabilidade da rede. 
 
Em 1998 o presidente Bill Clinton reconheceu o caráter internacional da internet e transferiu a 
responsabilidade sobre o registro de domínios da IANA (Internet Assigned Names Authority), 
órgão do governo americano, para uma organização não governamental sem fins lucrativos.  
 
Esta organização é a ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, criada 
através de um acordo político que congrega diversas entidades: IANA, ISOC (Internet 
Society), IAB (Internet Architecture Board), a UIT (Union International Telecommunication), 
OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) e a INTA (International Trademark 
Association).  
 
O objetivo da ICANN é o de fomentar o crescimento da rede, manter sua estabilidade e 
garantir a resolução única dos endereços. 
 
A ICANN é subdividida em cinco organizações: 
 
ASO (The Address Supporting Organization). Comitê responsável pela distribuição de 
endereços IPs no mundo. 
 
GAC (Governmental Advisory Committee). Comitê que assessora a ICANN nas questões 
governamentais ligadas a difusão da internet em cada país. 
 
ALAC (At-Large Advisory Committee) – Fórum responsável pela discussão dos aspectos 
relevantes aos usuários da Internet. 
 
gNSO (Generic Names Supporting Organization) – Organização responsável pela coordenação 
da reserva e resolução de todos os domínio genéricos (Generic Top Level Domain ou gTLD), ou 
seja, domínios terminados em COM, .NET, .ORG, .AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, 
.NAME, .PRO 
 
Dica: é fácil identificar os domínios gTLD: todos têm três ou mais dígitos no final. 
 
Cada nome de domínio é único e deve cair no mesmo conteúdo sempre (ser resolvido de 
forma única). Para que isso aconteça, o comitê gNSO escolhe uma única empresa para 
centralizar e ser responsável pelo banco de dados de uma determinada extensão.  
 
Essas empresas são chamadas de Registries. Por exemplo, todos os domínios com final .COM 
estão em um único banco de dados do Registry .COM, que no caso é a empresa VeriSign. Os 
domínios .ORG, por sua vez, estão em um único banco de dados centralizado gerenciado pela 
empresa PIR.  
 
A ICANN também definiu que os Registries de domínios gTLD não podem vender o registro do 
domínio diretamente para os clientes finais; os Registries são obrigados a vender através de 
distribuidores credenciados chamados Registrars. 
 
A lista de todos os Registries e as empresas credenciadas como Registrars no mundo pode ser 
encontrada no site da Internic.  
 
A empresa brasileira Nomer.com é credenciada pela ICANN para atuar como Registrar na 
reserva de domínios gTLD (.COM, .NET, .ORG e etc…) na América Latina. Outras empresas 
também oferecem a reserva destes domínios nesta região e atuam como revendedores 
(Resellers) de algum Registrar. 
 



ccNSO (Country Code Names Supporting Organization) – É a organização que gerencia as 
empresas e entidades responsáveis pela reserva dos domínios nos países. Cada país pode ter 
seu próprio sistema de reserva de domínios chamado de ccTLD (Country Code Top Level 
Domain). Para identificar que um domínio é ccTLD e pertence a um determinado país, o 
domínio tem apenas dois dígitos no final, como .BR para Brasil e .JP para Japão, por exemplo. 
 
Além do além do .BR (Brasil), alguns ccTLDs mais conhecidos são .DE (Alemanha), .UK (Reino 
Unido), .FR (França), .MX (México), .PT (Portugal), .IT (Itália). 
 
A ICANN delega em cada país a um Registry a responsabilidade pela manutenção da base de 
dados e criação da estrutura de venda de domínios. No Brasil, por exemplo, o Registry dos 
domínios ccTLD, terminados em .BR, é o Registro.br.  
 
No caso do Registro.br não existe a figura do Registrar, ou seja, o Registro.br aceita 
solicitações de registro diretamente dos clientes finais, porém exige que um DNS seja 
fornecido em um prazo máximo de 15 dias após a solicitação da reserva. Caso você tenha um 
DNS, recomendamos que vá diretamente ao Registro. br, caso contrário, não. O DNS é 
fornecido pela sua empresa de hospedagem (host) ou por empresas especializadas no serviço 
de reserva de domínio. 
 
Apesar da ICANN ser a principal entidade responsável pela infra-estrutura da internet, ela não 
tem a responsabilidade definida em seus estatutos para combater spam, combater a fraude 
online ou discutir a governança da internet. Seu papel é o de assegurar a estrutura de 
resolução de nomes, o que abre caminho para que outras organizações, coordenadas pelas 
Nações Unidas ou não, possam se ocupar de necessidades que a rede agora apresenta.  
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