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Os donos de marcas registradas deparam-se com uma nova ameaça de "cíberocupação", 
depois de avanços na internet terem passado a permitir os registros automáticos de domínios 
de sites, segundo alerta feito pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi) 
nesta semana. A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) advertiu que a chamada 
cíberocupação — quando domínios iguais ou parecidos ao site de uma empresa são registrados 
por terceiros — com o objetivo de gerar receitas de publicidade, está se transformando em 
uma prática de grande escala. 
 
Até agora, em geral, a prática tinha alcance limitado, com domínios específicos na internet 
com marcas registradas eram usurpados com a idéia de serem revendidos aos donos das 
marcas. "Acontecimentos recentes no sistema de registro de nomes de domínios aumentaram 
práticas que ameaçam os interesses dos proprietários de marcas registradas e confundem os 
consumidores", afirmou Francis Gurry, diretor-geral adjunto da Ompi. "A velocidade na qual os 
domínios mudam de mãos e a dificuldade de rastrear registros automatizados em massa 
desafiam os proprietários de marcas registradas em sua busca pelos ciberocupadores." 
 
A mudança foi incentivada, por exemplo, pelo programa de computador que registra 
automaticamente domínios vencidos, que então são colocados em portais para atrair a 
publicidade do tipo "pague por clique" e aproveitam a opção para registrar os nomes de forma 
gratuita, que permite o uso em caráter de teste por cinco dias, segundo Gurry. 
 
A proliferação de novas empresas de registro de domínios e a criação dos domínios de primeiro 
nível genéricos (gDPNs), como os ".info" e ".biz" para aliviar o su-perpovoado ".com" também 
contribuem para a nova ameaça. As empresas especializadas em vender, comprar e hospedar 
domínios são responsáveis por uma parcela significativa dos 120 milhões de sites registrados 
no mundo, segundo a Ompi. Além desses, dezenas de milhões de domínios são registrados 
temporariamente a cada mês para um período de testes, sendo que apenas os nomes que 
conseguem tráfego significativo são mantidos. 
 
A Ompi está particularmente preocupada com o crescimento de serviços que permitem 
registros por meio de procurações. Embora uma das razões para isso seja evitar o recebimento 
de e-mails com propagandas, a Ompi destaca que permitir o sistema de arbitragem da 
cíberocupação para os gDPNs exige que o dono do site seja revelado. 
 
O sistema de arbitragem apenas agora começa a responder aos novos desenvolvimentos, de 
acordo com Gurry. Pelas regras, o ciberocupador pode ser despejado se não tiver direito ao 
nome e o estiver usando de má-fé. 
 
Em um caso de registro automatizado de endereço levado para a Câmara de arbitragem da 
Ompi no ano passado, a comissão decidiu que deixar de checar a existência de direitos de 
terceiros ao fazer o registro pode ser considerado má-fé. 
 
Mais de 1,8 mil reclamações de cíberocupação foram encaminhadas à Ompi em 2006, 25% a 
mais do que em 2005. Dos 9,4 mil casos resolvidos pela Ompi desde sua criação em 
1999,84% terminaram com a transferência do nome do domínio para o reclamante. 
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