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O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou ter acertado novo acordo sobre a 
administração de endereços de internet, o que reduzirá a influência americana sobre a gestão 
da rede mundial de computadores. O anúncio foi bem recebido pela União Europeia (UE). 
 
O acordo com a Corporação para a Atribuição de Nomes e Números na Internet (Icann, na 
sigla em inglês) "completa a transição" da gestão de endereços de internet para um "modelo 
guiado pelo setor privado", segundo informou o Departamento de Comércio dos EUA, em 
comunicado divulgado, ontem, em seu site. 
 
A empresa sem fins lucrativos supervisiona os computadores e servidores que administram as 
bases de dados dos nomes de domínio da rede, como são chamados os sufixos dos sites, como 
"com". O acordo anterior entre o Departamento de Comércio e a Icann, localizada em Marina 
del Rey, Califórnia, vencia ontem. 
 
A oposição à supervisão da Icann pelos EUA vinha, principalmente, da UE, que pressionava por 
uma fiscalização internacional. A governança da internet tem de refletir a natureza mundial da 
rede, de acordo com a Comissão Europeia (CE), braço executivo da UE. 
 
Pelo novo acordo, a Icann "não estará mais sujeita à análise unilateral do Departamento de 
Comércio dos EUA, mas à de comissões de análise independentes", segundo comunicado à 
imprensa divulgado pela CE, que tem sede em Bruxelas. 
 
"A independência e a prestação de contas da Icann, agora, parecem muito melhores", afirmou 
a comissária de telecomunicações da UE, Viviane Reding, no comunicado da CE. Com o acordo, 
a CE terá participação ativa em uma comissão consultiva com um "papel ampliado", segundo 
Viviane. 
 
O acordo rege um sistema que funciona como uma lista telefônica, permitindo aos usuários 
acessarem sites por nomes de domínio fáceis de entender, como "comercio.gov", em vez de 
endereços numéricos, de acordo com o comunicado do Departamento de Comércio. 
 
O acerto de ontem "dá aos participantes internacionais uma voz ainda mais poderosa em 
nossas atividades", observou o executivo-chefe da Icann, Rod Beckstrom, em comunicado à 
imprensa, divulgado por e-mail. Em entrevista, Beckstrom afirmou que os EUA estão "cedendo 
mais controle". O acordo declara a Icann como independente, não sendo controlada por 
nenhuma instituição, segundo destacou a empresa em seu site. 
 
Os EUA sofriam pressões de outros governos para adaptar a governança da internet, já que os 
demais países buscam administrar seus nomes de domínio, como ".fr", para a França, ".uk", 
para o Reino Unido, ou ".eu", para a União Europeia. Os críticos do acordo anterior também 
alertavam para problemas de segurança, particularmente, depois de sites da Estônia terem 
sido atacados por invasores de computadores em maio de 2007, na esteira de um confronto 
diplomático com a Rússia a respeito de um memorial de guerra. 
 
Pelo acordo, a Icann comprometeu-se a levar em conta a proteção dos consumidores e marcas 
registradas antes de criar qualquer novo nome de domínio, segundo informe de parlamentares 
democratas da Comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Deputados dos EUA. 
 
Novos nomes poderiam aumentar as chances de fraude e confusão dos consumidores, segundo 
avaliou a vice-presidente da Verizon Communications, Sarah Deutsch, em audiência a 
parlamentares americanos, em 4 de junho. A empresa mostrou-se "preocupada" com os 
planos da Icann para criar novos domínios genéricos, sustentando que os consumidores 
poderiam ficar confusos com endereços do tipo ".telefone" ou ".banco". 
 
O acordo "reforça a relação de longa data" entre o governo dos EUA e a Icann, segundo 
comunicado de Lawrence E. Strickling, responsável pela Administração Nacional de 



Telecomunicações e Informações, braço do Departamento de Comércio que negociou o 
tratado. “O acordo estabelece o processo para os participantes em todo o mundo analisarem o 
desempenho da Icann”, afirmou Strickling no informe. 
 
Contexto 
 
Fundada em setembro de 1998, a Icann é a instituição que tem o controle dos "nomes de 
domínio" - os endereços que permitem navegar na internet e enviar um e-mail, por exemplo. É 
essa organização que decide - até agora apenas com aprovação do Departamento de Comércio 
dos EUA - quem opera nomes genéricos em todos os países com sufixos como o ".com".  
 
Não é de hoje que representantes de governo, empresas e organizações de todo o mundo 
buscam alternativas para reduzir o controle dos americanos sobre a Icann. Em 2007, chegou a 
ser cogitada a possibilidade de que sua função fosse para as mãos da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Depois, foi considerada a alternativa de criar uma gestão "intergovernamental", 
envolvendo diversos países. As alternativas fracassaram devido à burocracia e à lentidão que 
poderia afetar as operações. Na prática, não se chegou a uma proposta melhor do que a 
vigente. 
 
A "flexibilização" dos americanos, como já se esperava, acabou sendo o caminho mais viável. 
O Brasil, que em 2006 sediou a 27ª reunião da Icann, foi um dos países que mais defenderam 
maior independência da organização. No país, o Comitê Gestor da Internet (CGI), que 
administra sufixos como o ".br", é a instituição responsável pelo intercâmbio de dados com a 
Icann. 
 
Nos últimos anos, pessoas de diversas partes do mundo lideraram a Icann, como o australiano 
Paul Twomey e o neozelandês Peter Dengate Thrush. Também passou pela instituição o 
cientista Vint Cerf, hoje "evangelista-chefe" do Google. 
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