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A base de domínios registrados em todo o mundo chegou a 184 milhões em junho, segundo 
levantamento feito pela VeriSign, companhia responsável pelas extensões .com e .net. O 
número representa um crescimento de 9% com relação ao mesmo período do ano passado. No 
Brasil, a evolução foi de 7%. Segundo a empresa, o movimento está relacionado à liberação de 
registro dos endereços net.br e com.br também para as pessoas físicas entre abril de 2009 e 
maio de 2008. 
 
"Era uma demanda dos internautas", explica Francisco Neves diretor de serviços e tecnologia 
do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (Nic.Br). Desde que a internet comercial 
entrou em operação no Brasil o registro de domínios com essas extensões estava restrito a 
empresas. Para as pessoas e profissionais liberais, as opções eram endereços com terminação 
blog.br, wiki.br, eng.br, adm.br e adv.br, dependendo do ramo de atividade. Também estavam 
disponíveis o com, net,.org .biz e .info. 
 
Das cerca de 2,5 milhões de páginas registradas por brasileiros ou empresas que atuam no 
país, mais de 75% têm a terminação .br em seu endereço, sendo o .com.br e o .net.br 
responsáveis por 93% deste total, ou 1,8 milhão. 
 
Até junho, segundo a VeriSign, o .com e o .net acumulavam 553 mil registros, um crescimento 
de 10% na comparação com o mesmo período de 2008. Segundo Érica Saito, gerente regional 
de serviços de informação da empresa na América Latina, a velocidade de expansão das novas 
assinaturas está diminuindo, mas o resultado ainda é positivo. "Estamos acima da média 
mundial", comenta. 
 
O ritmo de crescimento, no entanto, está bem mais lento do que o apresentado entre 2005 e 
2007. Neste período, a expansão da base ficou na casa dos 70% ao ano, fruto de um 
investimento forte da VeriSign para divulgar os endereços no mercado local e aumentar a rede 
de empresas autorizadas a fazer o processo de registro. "Não tínhamos distribuidores na 
América Latina até 2005", diz Érica. 
 
O trabalho de estruturação começou pelo Brasil e se expandiu para Argentina e México a partir 
do ano passado. Hoje a empresa tem nove distribuidores na região, sendo seis no Brasil, que 
se ligam a centenas de outros revendedores. No primeiro semestre de 2009, o número de 
domínios registrados na América Latina cresceu 12% com relação ao mesmo período de 2008. 
 
Para a executiva, a liberação dos endereços .com.br e net.br teve impacto no crescimento dos 
registros no Brasil, mas ela acredita que os endereços são na verdade complementares. "Se 
você tiver mais de um registro, você protege o valor da sua marca por um custo muito baixo", 
diz. O registro anual de um domínio .com ou .net pode custar menos de R$ 20 em provedores 
brasileiros. Já o .com.br pode ser encontrado por até R$ 30. As empresas de hospedagem 
podem fazer promoções e cobrar diferentes preços pelo serviço de registro. De acordo com 
Neves a expectativa é de que os endereços .br cheguem à marca de 2 milhões em 2010. 
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