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Temerosas de serem obrigadas a gastar milhões de dólares para proteger suas marcas, várias 
grandes empresas estão protestando contra a criação de uma série de novos domínios 
genéricos de primeiro nível - ou seja, os sufixos como o ".com" que aparecem no fim dos 
endereços dos sites.   
 
A telefônica americana Verizon Communications, a rede hoteleira Marriott International e a 
seguradora New York Life Insurance são algumas das empresas que argumentam que os novos 
sufixos podem abrir a caixa de pandora das fraudes na internet, aumentando drasticamente 
seus custos para operar na rede. As empresas também afirmam que não existe momento pior 
do que uma crise econômica para onerá-las com mais custos.   
 
A organização que supervisiona o processo, a Corporação da Internet para Atribuição de 
Nomes e Números, conhecida pela sigla em inglês Icann, planeja começar a vender ano que 
vem os direitos para um número ilimitado de sufixos. Esses domínios provavelmente serão 
nomeados a partir de assuntos muito requisitados, tipos de negócios, localização geográfica e 
até mesmo marcas, como .banco, .hotel, .nyc e .verizon.   
 
As empresas temem que se não registrarem suas marcas nesses novos domínios, podem ser 
fraudadas, levando as pessoas a desconfiar das empresas e até caírem em golpes online.   
 
"As empresas estão numa posição difícil. Por um lado, elas podem sentir-se motivadas a 
registrar as jóias da coroa em todos esses novos domínios porque, se não o fizerem, algum 
fraudador pode aparecer e aí você terá de lidar com as conseqüências", diz Sarah Deutsch, 
diretora jurídica da Verizon. "Mas ao mesmo tempo é um enorme desperdício de recursos das 
empresas."   
 
A Icann, uma organização sem fins lucrativos da qual participam as instituições que registram 
domínios na internet, afirma aceitar sugestões e críticas enquanto estiver implantando os 
novos domínios, mas que os atuais já estão superlotados. Isso dificultaria aos recém-chegados 
comprar domínios de acordo com sua área de negócios.   
 
A Icann afirma que planeja conferir cuidadosamente qualquer organização que esteja tentando 
registrar um novo domínio de primeiro nível. "Ninguém está dizendo que não haverá desafios 
nisso, mas também existem oportunidades enormes de inovação", diz Paul Levins, diretor-
presidente da Icann e diretor de assuntos corporativos.   
 
As empresas estão debatendo se devem comprar os direitos para operar seus próprios 
domínios com marca, como .marriott ou .nylife. Também estão analisando se devem registrar 
suas marcas em domínios mais genéricos. A Marriott, por exemplo, estuda comprar os direitos 
para os domínios Marriott.nyc, Marriott.travel ou Marriott.vacations.   
 
A permissão para um novo sufixo custa US$ 185.000 nos EUA. As empresas que comprarem 
os direitos também podem arcar com os custos técnicos de manter um registro, assim como o 
investimento em marketing para atrair visitantes aos novos sites.   
 
O processo de requerimento e o alto custo podem dissuadir um impostor de tentar abocanhar 
sufixos de marca como .marriott.   
 
O maior problema para as empresas provavelmente serão sufixos mais genéricos, como .bank, 
que podem atrair o interesse de várias partes e provocar disputas para comprá-los.   
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